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ΚΙΧΤΕΡ. Ὦγ ο. ]. ΟΙΑΥ, Μ.Α. ὃς 5Ο0Ν, 
ο ῬκΕςς, 





ΡΚΕΕΑςΕ. 

ΤΗΙΕ οεἀ[ίοι οἱ Αεὶσοί]ε Ώβγο]ᾗοίοσγ γη], 1 ἶς 

"ορεά, Ίπαἷκε {πε Ἰνοεῖς πιοζο εαςΙ]γ αοοεδεῖρ]ε {ο Ἐ πο]ΙςἩ 

τοαάεῖ. Ττεπάε]επριτρ (οπιπιοηίασγ, εδρεςία]]γ νη]ι 

..Ρείσεις αἀάπίοις, ἵ5 απ αἁπιίταρίε Ῥοοικ οἱ 1 Ἰίπά, 

-"απά πηποιέ 1 ιο Ρτεδεηί γνοσίς γνου]ά πθνες Ίανο Ώθοῃ 

| Ρορείρί]ε. ἘῬπί 15 δοπιεµ]μαί οΏδοιτοε 1Τ,αῑπ απά 15 

"τοάίοις εχίἰταοίς [τοπι Φἰπιρ]οίας απἀἆ οίἴπεις ῥρΓγοβαΡΙγ 

-τερεὶ πιαπγ ίμάεηί. 1 5εοεπιεά ἀεείταβιε Ῥερίάες, ἴο 

τεςί {).ε να]ιε οἱ ΄Γοτοίγ]]κ’ς οΓΙεἴδηις ἴπ τεσατᾶ {ο 5ενετα] 

 Ῥοτίοπς οἱ ενα ἴοχί. Ἰλεποιε ἀεηγίηρ {λα οχἰφίοπος οί 

'. τερεβοη απά ἀῑδοτάει ἵπ ππαοἩ ἴπαί Απίκίοίιε πντοίς, ΩΓ 

ταίπετ Ιαβι ἵπ ποίες, 1 .Ίαναε εγ]οά ἵπ 5δενεΓαὶ Ραβδασες {ο 

πιαϊπίαϊη ἴλε σεπεΓαὶ οοΓΓοείπεςς οἱ Τα οτάίπατγ ἰεχί 

΄ ασαἰησι Τουκίτικ’ς οῬ]εσίίοπς απἁ ΄επιεπάαίοηρ.᾽ 

Ἑκρ]απαίίοη Ἡονενες, ταίπετ απ τεχίιαί οπῖῖαίδπι, 

μας Ῥεεη {πε επἆ νο] ἶ Ἠανε δεί Ῥείοτο πιγδεῖ. Α 

ο... νατίοις τεαάίησς Ίανο Ῥεεπ σῖνεπ, Ῥαέ ἴΠεγ ατε 

: οπΙγ α θε]εοίίοῃ ἴτοπι {πα {Π]]ες δι σίνεη ἵπ Ττεπάε- 

| Ἱεπριτρ απά Τοτθιτῖς. Τε θεεπιεά, ἵπ {αοί, ἀδείεςς {ο 

επουπηΡες {πε νο]απιε πι Ἠσίς οἱ (πΠίηςσ ναγίαϊίοης--- 



νὶ ΡΕΕΕΑΟΕ, 

6οΠ1ς6 οἱ ΥΠίοἩ (οδρεοίαΙ]γ ἵπ 3) ατο ενΙἀεπί]γ ποϊλίπσ 

Ραέ δεαρίά απά οατε]εσ Ῥ]απάει. Βαΐ 1 αάδε 1 Ἠανα 

πιαπασεά Το Ρίοεκ ουί ἴἩε πιογο Ἱπιροτίαπί ἀενίαιοῃς 

Πίο] {πε Μ 5.5. Ῥτεδεηί. ΊΙπ αηποίϊαίίπσ, ΠΙΥ ολίεί αἶπι 

ας Ῥεεη {ο ἴταςα {πε 5εᾳεποε οἱ Ιάεας ἵπ ΠΥ αΠίΛΟΓ. 

Ρατίϊομ]ατ]γ 1 Ἠανε ἰτιεά {ο 5πεν ἴπαί 5οπιθ ῥβδδασες 

οη ΨΜΠίοὰ Τουδίς 5αρροτίς Πΐδ ἴΊθοτγ οἳ α ἁἆουιρί]α 

γουθηδίοΏ οἱ {πο {εχί ατα ποῖ {πε πιετο ἀπαρ]σαίες Ἡε 

5ΙΡΡΟΡΕΡ. 

ΤΠε Ιπίτοάμείοη ἵδ Ιπίεπάεά {ο Ῥππο ουί οω 

γεαὶ να]αε οἱ Αεκοί]ε5 ρδγοΠο]ορίσαίἱ Ιπνεδεσαίίοης 

απά {ο οοηποοί ἴπεπι νη(ῃα 5 οἴπει Ὑπήίησ, ΤΠε 

ἱπιροτίαπος ΟΓ {πες Ρδγομοἱορίσα| ταδυ]ί ἵ5 ρτοβαΡβ]γ 

ἴοο {[Η]1γΥ τεοορπίδεἁ {ο πιακο 1Ιε πθοεβδατγ ἴο Ιηδῖςί 

Ἡροηπ {Πεπι Ἠετε. 1 Ἰανε ἰπγεά εδρεοία]Ιγ {ο 5πΏευν 

Πιαί Απςιοί]ε” {πεοίγ οἱ 5οµἱ αδ Το ἐγί οἳ Ῥοάγ 

σεί5 ονεί Ιη ΠΙΑΠΥ Ίαγς ἴπο ἀπα]ίσπι οἱ Ρορυίας Ρ5Υ- 

ο[οἱοργ, απά {ἴπαί Πϊς {Ίεοτγ οἱ ογεαίϊνο ΓεᾶδοῃΏ, α5 ἴ]ε 

{αοι]ίγ οί ἴπε α ῥ710Υ οοπείοης οἱ εχρετίεπος, 5οΐνες 

{ο 5οπιο εχίεπί ἴηἩε οοπίταΚἰςίίοης οἱ Πὶς ΡΠΙοδορΏγ. 

ΤΈΠο ἰταπδ]αίίοη 5εε]κς {ο Ῥε α5 Πήεταίὶ α5 ἴπε («τεε]ς 

οἱ  Απκίοί]ο τεπάετς Ρταοιϊσαδία. Βιῖ ἵπ ἀεα[πο νι 

α Υγίες Ὕνηοδε νοτκς ατα οἱ 5ο {τασπιαπίατγ α παΐιτε 

5 Απκίοί]ε αἴα, Ίεανε πιαδί Ῥο σἵνεῃπ ἴο φαρρὶγ 

ἴπε Ἠπίκς ο ποισῃί Ὦγ νε 5 ποῖες αἴε ἴο Ῥε 

οοηπεοίεἀ απά ἵο εχραπἆ αἲ ἴἶπιεν α οἰπρία ΡαΓβς]α 

Ιπίο α δεπίεηςθ. 



ΡΕΚΕΕΑΟΕ. νι 

 ἡἩ Ἴανε αρρεπάεά α δέ ΟΓ 5οπιε οἱ {ἴἶε οΠίεΓ 

Ἡ εοοπί λοτκς ἀεα]πο νι] Ατικιοι]ες Ῥ9γοποίοργ--- 

οδί οἱ νηῖο] Ίανε Πε]ρεά πιε ἵπ 6ΟΠ1Ι6 ΊΤΑΥ Οἵ οί]εγ 

η ατγνίησ αἲ ΠΙΥ οοπο]ιδίοῃ. Τ]μα Ιδί αἶ]ον5 οί 

αὈρτενιαίεά τείεγεποςς ἵπ ἴπο ΙΠπιτοάισίίοηι απἀά Ἰοίες, 

απά πιαγ Ῥε δεί] {ο 80ΠΙ6 τοαἆςτς. 1 απι ἱπάερίεά 

{ο πιγ ΠπΠεπά, Μτ ]. «οοκ ΊΛ/ΠΙΟΝ, Γε]οι απἁ ΄Γιΐος 

οἳ Οτιεὶ «οἶερε, [ο πιαπγ να]ιαρ]ο Ἠϊπίς ἵηπ ΟϱΟΠΠΕς- 

ου η ἴπε Ιπιτοάμοίίοα; απά {ο πιγ Ῥτοίπετ, Μγ 

ΤΠΙΙΑΜ ἍὮΛΛΓΑΙΊΙΛΟΕ, Γε]]οιν απά Τιΐογ οἳ ἸἩΜοτγίοηι 

ςοἶεσε, {οι νατίῖοις 5ασσεςίοης ηπ ἴπο Τταπε]αίίοῃ. 

ΜΥγ ερεοῖαὶ (παπί ατο ἅπε {ο ἴμε Ὀγπάίοε οἱ  {ἶε 

'απιρτϊάσε Ὀπίνειδίίγ Ῥτες [ος ἰπεί Πβετα η 

ο ἴπε ρι)[σαίίοη οἱ {λε νο]απε. Ἰλ/οι]ά ναί 

1 οοὐ]ά (παπί ραγίοι]ατΙγ α Ἰαίε πιεπρεγ οἱ {]είγ 

΄Ῥοάγ---ίπε Ἐεν. ἸΛ). Μ. «ὔνδον, οἱ ΟἨεῖδς «οἶεσε--- 

{ος ἴἶνα «ατα Ἶε {οοἷ ἵηπ αγαπσίπσ Ργεπαπαγίε {ος πῃθ. 

Η!ς ππε]αποποίγ επἁ πιαάε Ιέ ἱπιροδδίρίε {ος πιο {ο 

εοηφη]ε Ἠίπι οἨ 50Π18 Ροϊηίς ὝηεΓο 5 5Ἡγεν/ά ΙΠδίσ]ί 

πποι]ά Ίανα Ῥθδεῃπ Ιπνα]ιαβίο. 

ΟΣΧΕΟΕΡ, 
2447, ιδδ2. 



Ἐ, οοἆ. Ραπίείοπείς 1953. 
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ΒΟΕΝΤ ΝΟΚΚ5 ΚΕΙΑΤΙΝΑ ΤΟ ΤΗΕ ΡΥΟΗΟΙΟΟΥ 

ἠρίοίε]ίσοπε ΦίπάϊεΠ. ἸεΠ, τδό2---67. 

"Όιε Ῥεγομο]ορίο ες Ατὶςίοϊε]ες, Ιπ5Ώεςοπάετε 5είηθ. 
'Νοῦς ποιητικό. Ῥρ. 259, Μαϊη2, τδό/7. 

5ο, δΜηρεη, τδό. 

. Όαε {αοτίε Απὶσιοία]ῖς ἄᾳ Θεηδίρας Ὠοοίτίπα. ΒΡ. τ1ο, 

5 ο): Ἐτίεφεμε ΠατείεΙαπςο «ει ΑτκιοίεΙίδεπεπ Ὠία]εκίῆκ. 
΄Ἐπίαηρεη, 1845. 

Ε) : Ῥίε Ἐτκεππίπίςλθοτιε ἆες Ατὶδίοίε]ε. ὉὮΡρ. 334, 
215, 1879. 

Ἠ)): Ατκίοί]ε: Α. ΟΠαρίει {Ποπ ἴἶα ἨΙδίοτγ οἱ Φείεηςς, 
ἄοπ. ὮἙρ. 494, 1564. 

4 Ῥονα): Ατίκιοίε]ες᾽ Τμἱετκαπάε. ΕΡ. 52ο, Βετ]ίη, 1855. 

(1): Αποιοίε]ος᾿ 1μεητο Υοπ ἆσπι θἱπη]ίομον Ἐτκαπηίηί55- 
Ώ απά φείπεη ΟΙραΠεΠ. ΤΡ. 132, 1,εἱρ2ίᾳ, 187δ. 



Χ ΚΕΟΕΝΤ ΝΟΕΚ5 ΟΝ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

ῬΗΤΙΙΡΡΘΟΝ (1): Ὕλη ἀνθρωπίνη. Ἅατ5 1. Ώε Ιπίετπαταπι Ἠαππαπϊ οΟἵ- 
Ροτίς Ῥατίαπι Οορηϊίοπε Ατὶδίοίε] οππι Ῥ]αϊοπίς 5επίεπ{ῖ5 οΟΠ- 
Ραταία: Ῥατς 1. ΡΗΙΠΟΡΟΡΠΟΤΗΠΙ γείετάπ Ίδαπε αἆ Τπεορηταδίαπα 

Ὠοοίτίπα ἆε ὢεηςδι. ὮῬΡ. 252, Βετο]., 18341. 

ΘΟΗΙΟΤΤΜΑΝΝ (Κ.): Όας γετρᾶπρ]σμε παπά Ὀηνετρᾶπσ]ίοιε ἵπ ἄετ 
ππεηδοΒ]ολεη Θεε]ε παςὮ ΑτὶδίοίεΙε. ὮῬΡ. 57, Πα]]ε, 1872. 

ΘΟΗΝΕΙΡΕΕ (1): ὈηρίετρΠολκειίδΙεΏτε ἄες Απὶδίοίε]ες. ὮΡ. 141, Ῥ85ρα11, 

1δό7. 

ΒΟΗΚΑΡΕΚ (ΊΜ).): Ατὶδί, ἆε Ψοἰαπίαία Ὠοοίίπα, ὮῬΡ. 23, ῬταπάεπΡισᾳ, 
1δ47. 

ΦΙΕΕΕΟΚ (Η.): Ατϊκίοίε]ς εἰ Ἠειρατ Ὠοοίίπας Ῥδγομο]ορίσοας αιήρα5 
τερι15 Ιπίετ 5ε οοηρτήαπί. Ρ. 23, Ηα]ῖ5 βαχ., 1873. 

----- -- (ιεβεπίομίε ει Ῥεγολο]ορίε. ΤΠεϊ 1, Ώιε Ῥεγελμο]ορίε 
νοτ Ατἰδίοίε]ες. ὮἙΡ. 254, ἀοίμα, 18δο. 

ΤειοΗμµῦτ{ιΕς ((.): Βιπάιεη 2ατ (εδολίομίε ἄετ ῬεριβΠε. ὮἙῬρ. 667, 

Ῥετ]η, 1874. 

Ώ]ε ρταοίίδεμε }ετηιηβ Ῥεῖ Απὶδιοίε]ε». Ῥρ. 453, 

(οίμα, 1δ7ο. 

γοικµανν (7. Ε.): Ὀἷε Ετιπάζίρε ἆετ Ατὶδίοί. Ῥογο]λο]οβίε. ὮἙΡ. 49, 

Ῥταρ, 15568. 

Ἠ/αγρινατον-ΚΑδτύς (Ο.): Ώε Ἰα Ῥογοποί]ορίε ἆΑτὶιοίε. ὮῬρ. 384, 
Ῥατίς, 1δ4δ. 

ΥΓΕΙΘΣΕΝΕΕΙΙ5(Ο.): Θπαε Ῥατίες αἨ Ατκίοίε]ε τῷ νῷ ἰπριαπίυτ, Ῥρ. 39. 

γ/πΡΑῦξκ (Τ.): Ὀῖε Ῥεγολο]ορίε ἄες Ἠ]επς Ῥεῖ Ῥοοταίες, Ῥ]αΐίοη παπά 

Απὶςίοΐε]ες. , ΤΠεΙΙ 1. βοοταίες’ Τ,εητε, ΡΡ. τοΣ: ΤΠεΙΙ τ. Ῥ]αϊοπ5 

ΤεἨτε, ϱρ. 2443. Ιπηδυτιοίς, 1877---7ο. 

Τταηδ]αίοης ὮΥ Ο. Οομεκ (6απιρτίάρε, τ8ς5), Μ. Ἠ. Ὑοιατ (Έτας, 
τ7οΆ),Ο. Η. ΊΛΕΙΘΡΕ (Τ,εἴρ2ί6, 1529), Ἱ]. Ἡ. ν. ΚΙΚΟΗΜΑΝΝ (Βετ]ίη, 
1871), ΒΑΕΤΗΕΙ ΕΜΥ ΘΑΙΝΤ-ΗΙΠΑΙΕΕ (Ῥατίς, 18/7). 



ΟΟΝΤΕΝΤΟΕ. 

ΙΝΤΕΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

οσῖσα] Τγδαιῖςος οἱ Αγίσιοι]ε απά {είν Ἐο]αίίοῃ 

απά Μεϊποά οἳ Ῥογολίοςν α5 5 οοποοῖνοά ΡΥ 

. . . . . . 

«Ἡ Ῥχαοίίσα! ού ο ρα ος το 
ος . . . . . . . . 

ροκ 

΄ΟΡ ῬΦΥΟΒΟΙΟΟΥ ΑΝΡ ΤΗΕ ΑΤΤΕΜΡΤΕ ΝΗΙΟΗ 
ος ΒΕΕΝ ΜΑΡΕ ΤΟ 80ΙΝΕ ΙΤ. 

τι Ριβεαήος ο ο ο ὃν ο, 
πας οἳ δό  ς ο κ  ς 

{ α5 απ αἰτῖραίε οἱ ρου. . ο. νο 
απά ΝαπιρεΓ α5 Ἐχρ]απαίίοης οί 6ου] ν 
πιο οοπιρουπάεά οἱ (πε Ἐ]επιεηπίς οί λος 

ΗΑΥΕ 

ΣΑ 



χΧ] ΟΟΝΤΕΝΤΕ, 

Ῥοοκ 11. 

ΤΗΕ ΝΑΤΟΕΕ ΟΕ 9001, ΑΝΌ Ι15 ΒΡΕΟΙΕΙΟ ΕΟΕΜς. 
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ΤΙ. Τπε Βϊο]οσϊσαὶ ῶεδοτῖρίῖοη οἱ δου] . : : : : » 64 

«ΤΙ. Τπε Ῥφδγοβῖο Ἐασυ]ες απά {πεῖτ Ἐε]α]οη5Ηίρ . ἱ ο νε 

1ν. Τπο Νατιεπί Ἐμπεί[ιοῦης . ' ς : ο ο) 

γ.  8οηςε-Ῥετοερίίοη 1π 15 (εποτα] τωρα. 4 ο α ο Ἕ Ῥ 
ΨΙ. ΈΤπε Τητεο ΚΙπάς οἱ ΟΡ]εεί5 οἱ Ῥεῃπδε . : : ; 92 
ΤΙ. . ΤΠε Ῥεηςε οἱ βἱΡΠί , ή ! ἳ : . : : .. 9ἡ 

ΥΠ. ἨΗεατίηπρ απά Ῥουπά . : : : ὑ έ . : «ασο., 

ΙΧ. ΤΊε Ῥεηςε οἱ πε] . : ' 3 ͵ : ἱ : . 1ο8 

Χ. Ταδίε απἆ Ἐ]ανου . ο ν : ι ὦ ἦ 3 το 

ΧΙ. Τοιο]λ απἆ ἴπε Ταηριριε . ; : , : | ν . 116 

ΧΙΙ. Τπε Ἐδεεηίϊα] (ΠατασίεΓ οἱ βεῃ5δε . ; : , : . 124 

Ῥοοκ 111. 

ΤΗΕ ΙΝΤΕΙΙΕΟΤΟΑΙ, ΑΝΏΌ ΑΟΤΙΥΕ ΡΟΥΝΕΕΡ. 

. ΤηοῬ ΑἀεΙαςΥ οἱ {πο Θεηῃςες {ΟΙ Κπονῖηρ αἲἱ βεηρῖρ]ε ΟπαΗξίες. 128 
11. Τ]1ο Οοπβδοίοα5ης55 οἱ Φθησαίίοη απά ἴπε Ὠϊἱδοτίπι]ιπαίίοη οἱ Ῥε- 

οερίίοη5 α5 ρῖνεη ὮΥ Ῥεη5ο «. ἳ : : . 1392 

ΤΠ. Ἱπιασιπαίίοη α5 5εραταίίηρ Ῥεη5ο ΠΟΠΙ Τμουρλε ) : . 142 

1ν. Τποιρπί απἆ {πε Ιπίε]Ιβίρ]ε . : Ὁ 9 : ’ ολα 

Υ. Τῃπο (τεαίϊνε Ἐεαδοη . : 6 ; : ᾿ ͵ . 156 

1. Τῃπο Ὀπισιης Ἠλοτ]ς ο{ Τπουρε ; ὖ : , ν . 16ο 

ΤΙ. ΈἘεαδοη αδ τε]αίεά {ο Ιί5 Φεηδαοις Μαΐετιαϊς . . : . 164 

γΤΠΙ. Ιάεας αξ επροάϊεά ἵπ Τμΐησς . ὁ ; ν ἳ ὃ . 17ο 
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ΙΝΤΚΟΡΟΕςΤΙΟΝ, 

1. ΤΗΕ ΡΦΥΟΠΟΙΟάΙΟΑΙ, ΤΚΕΑΤΙΡΕς ΟΕ ΑΚΙΡ5ΤΟΤΙΕ ΑΝΡ 
τος ΤΗΕΙΕΚ ἘΕΙΙΑΤΙΟΝ ΤΟ ΗΙ5 ΟΤΗΕΕ ΊΜΟΕΚς. 

ΤΘΥΟΗΟΙ/ΟΕΥ ἶ5 πο {Πε 5οἵεπος υΠίο] ἔπα παπ]ε οἱ Απὶςεοί]ε 

πιοδε ἱπιπηοάίατεῖγ δµσσε»ί». Ίο ἐλίπίς οἱ Πίπι αξ {μα απέπος ο 

μαι εχΠαιςίῖνε απα]γοῖς οἱ {ουρΏί απά τεαδοπίπσ Πίο ννε 
πον αξ Τ,ορίς, α5 ἔἶε επογε]οραάϊο ννοτῖκες ννπο Πτδε πιαρρεά 
ουξ νἩ απγ ἀεβπίίεπεςς έλα Πππῖίς οἳ Πτοί ΡΠΙ]οδορΏγ ος πιεία- 

Ῥηγαίς, οἵ α5 {πε νυγίέετ οἱ {]λαί πιοδί 5αρσεςίίνο {εχί-ΡῬοο]ς οἱ {πα 

 πποτα]Ιδί-- πε ΑΓἱορμαεήεα” Λίο. Βαΐ,  ΡδγοΠο]οσγ Ῥε ποε 

5ο ἀἰτεςί]γ αδφοοίαίεά υνἩ {ο παπ]ε οἱ Απδίοί]ε, ἔετε «απ Ῥε 

πο ἀοιδὲ Ῥιέ Πϊ Ίαβουτ Πτοί ϱανε α αεἰς[αοοιυ Ῥαδίς {οί ἃ 

φοἵεπος ἀεα]ίπσ υ(Ἡ {ο Ρρτοβίοπας ΥΥΠΙοὮ Ίνα ΠΟ ἀεδοτίρε α5 

'ῬδγεΠο]οσίσα|. Ὠς ἵ5, ἵῃ 5ΠοΓί, ἴλο {οιπάες ο{ ῬδγοΠμο]οςγ ]μθί 

5 ουτε]γ α5 ε ἶς ἴε {ουπάες οἱ Τ,οσίςο: οἡ, αἲ 4ΠΥ ταῖς, Ιέ ἶ5 {ο 

-.Αεϊείοιιε {λπαί ννε οἵἵε {λε Πτςδί οἶεας οοποερίίοη ο{ α 5εΐεηοε 

νο] 9ου]ά «οπβπε Ιέδε]ξ {ο ἴλμα Ρίεποπιεπα οοηπεσίεά νί] 

Ψ]ιαξ νε πιαΥ [ος ἴλε πιοπιεπί σα] {πε πηίπἆ. πειτε Παά, 1 ἴ5 

-ἴτας, Ῥεεῃ δεαίίεγεά τεπιαΓκ5 προη Ρ5ΥΟΠΟΙοΡΥ 5ΡΓεαά {Πτοιρῃ- 

'. ουῖ Έιε οὐθειναίίοης οἱ {λε ργε-βοοταξίο ἐλίπ]κεις: απά Ῥ]αΐο ]αά 

πο οπ]γ ἀϊδοισσεά 5ο] αιεσίίοης ρεποτα]!γ ἵπ ΐς ννπίείπο», Ῥαέ 

.παά ἀενοίεά σταεαί Ῥατι οἳ 5ενεταὶ ἀῑα]οριιες-- εδρεεῖαΙΙγ {νε 

1) Λσώγμς, Ῥλώσάο απἁ Τσο, {ο Επῖ5 5αβ]εοῖ. 



χῖν ΤΗΕ ΡΡΘΥΟΕΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΔΕΙΣΤΟΤΙΕ, 

1{ Παά οπΙγ Ῥεεῃ Πον/ενετ ἵπ οοηπεοίίοη γη] οίπες Ργοβ]επι5 

ἴλαί ἴἩε ΡΠεποπιεπα ΟΓ πη]πά Παά Ῥεεῃ ἀϊδοιδδοά: απά ἵπ Ῥ]αΐο 

ρατίομ]ατ]γ Εἶε {γεαίπιεπέ οἱ {νε αἁαδέίοη Παά Ῥεεπ οΏδειτεά ὮΥ 

5επη[-ηιγ{Πΐσα] απά πηγςίίσαΙ τεβεοίίοπς ν/Πίο]Ὦ ἀείτασίεά {ποπα {λε 

να]αε οἱ Πἱ5 οΏβδειναίίοης. 1{ 5 ἀϊΠετεηί νΊεῃ νε «οπῃε {ο Ατίς- 

τοί]ε. ἨΝοί Ιπάεεά {παί Αεϊδιοί]α νίενυς {πε 5αβ]εοί ἵπ {πε αὈΏδίταςί 

ΠΙάΏΠΕΓ ΥΠίοὮ γνοι]ἁ Ῥο εχρεείεάἁ Γοπι α πιοάετα Ιπαμίτετ, 

Ῥιί, αἲ ἴἩε 5απῃο {ΐπιε, α5 οοηίταδίεἁ ν(Ἡ ἴ]α {οτπι οἱ εατ]ες 

{πεοιίες, ἴπο ΡδγοΠο]ορίσαί ν/τέίησς οἱ Ατϊείιοί]ε ἁἱδρίαγ α 5Γ- 

Ρεϊρίης Ρον/εί οἱ Ιδο]αίίης νατίοις ρΏαςες οἱ Πΐε απά παϊπά, ννζ]ι- 

οί αἲ {πε δαπιε {ἴπιε Ιοδίπρ αἱρΏί οἱ {πείς οοηπεοίίοη γε] α]εά 

ΏΠεΠοπιεπα. Τ{Πο 5απε οοπιβἰπαξίοη οἱ απα]γδίς απἆ θυηίῃεςί5 

ΥυΠΙΟἩ επαΡρ]εά Πΐπι ἵπ ἀεα]ίης νι πιοτα] {αοῖς ἴο ἄτανν α Ἱϊπε Ῥε- 

Ίνεεη Ε{Πίςες απά Ρο]έος' απά γεῖ τοεοοσηίδε {πείτ εδδεπ{ἶαί απῖ(γ, 

α]ονγεά Ἠϊπι {ο 5ιάγ Ρ5γε[οἱοςδγ ἵπ {πε αΏφίτασοί πιαηπες Υπο] 

ἴπο Ιάεα οἱ α 5εῖεηῃσς τεηπάςί5 ΠεοεβδαΤΥ απάἀ αἲ {ο 58ππε πα 

ρἶνο {Πι]1 νναϊρΏί {ο αἲ] ἴποδε οοσπαίε οἰτομπιδίαποες γΠπίςὮ {οτπα 

ας Ιξ ν/ετε {πε 5είέ]ηςρ οί {λε οοποερίίοηπς οἱ {πε δρεςείῖα] 5εἴεπος. 

Τπεςο ρδγοπο]ορίσαὶ υνγῖησς οοπιρτεπεπά α οοηρίάεταδ]ε 

ΏυΠηΡες οἱ ἀῑδεποί {τεαίείσε. Ῥιαΐ ἴπετα ἵς οηε απιποπς Ίἴπείι 

ΝΠΙΟὮ ΠΙΔΥ Ῥο τορατάεά αξ ἴπε ρατεηπί οἱ ἴπε οἴπει ΤΠε 

Ῥ5γεΠο]οςΥ Ρ{οΡρετ (22ε 4ὔμα, α5 νε σεπετα]]γ σα]] 18, εοηίαίη5 

Ψη(ΠΙη [πο «οπ]Ἱρᾶςδς οἱ 5οπ]ε εἰσΠίγ οἵ πἰπεί Ραςδες {πε ελίεΓ 

Ροΐϊηίς ἵηπ {πε ΡδγεΠμο]ορίσαί ἁοοίτίπο οἱ Ατὶςίοιιε. 1 εοηβίςίς, 

ἂ5 ιδια]]γ ἀῑνίάςα, οἱ τες Ῥοοῖς; οἱ ανλίοἩ ἔλο Πιδε ἵ5 ἵπ 

{πε πιαῖη α Πἰδίογίσα] τείγτοδρεοί οἱ ρτε-Ατὶδιοίε]αη Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ, 

ἴλε 5εοοπά Ιαγς ἁονη {πε {απιοις ἀεππίίοῃ οἱ {πε 5οιἱ απά 

απᾶΐγ5ες αἲ 5οπιε Ἱεησί]μ ἔλε {αοι]είες ο{ 5εΠ5ε-ρετεθρίίοη, πημΙ]ε 

{λε ελίτά, ΙΕ νε τεσατά {πε Πιδέ απἆ 5οεοπά ελαρίεις αξ Ρε]οηρίηπς 

{ο {λε 5εοοπά ταίμετ λατ {ο ελα (Πίτα Ῥοοξ, {5 εΠΙεβγ οοευρίεά 

1 ΕΛ. Λέο. ΝΙ. 8. 1. ΙΙ41923, ἔστι δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ μὲν 

ἕξις, τὸ μέντοι εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς---ἲ.6. ἴ]ιε πποτα] Ιάεα] {ος ἴἶε Ιπάϊνιάπα] απά {ο 

λα σίαία ἵ5 οπς απά {Ἡθ 5αππς, Ῥιί 1ΐ5δ ΠΊάΏΠΕΓ οί χεα]ζαίίοη (τὸ εἶναι) ἵς ἀῑΠειεπί, 

ΟΡ. Χ. ϱ. 1181515, νηεια ἴλα Ὑ]ο]α 5οίεπος ἶ5 παπηεά ἡ περὶ τὰ ἀνθρώπινα φιλο- ᾿ 
σοφία. , 



ΙΝΤΚΟΡὉΌΟΤΙΟΝ, κν 

Π ἔπε ΡΠεποπιεπα οἱ {Πποισᾗέ απά νν]]. Θοπιργεπεηδίνε ἩοΥ- 

ας ἶ5 Απὶδίοί]ε΄5 πιαῖη νοτ]ς οη Ῥδγο[οίοςγ, Ι{ Ίεανες αἱπιοδί 

 απίοισηοά α ΠΙπΙΡεΓ οἱ βιεἰάίατν Ῥαΐέ ἱπιροτίαπίέ αιεςίίοης 

'νηο] τεφαῖτε {ο Ῥε ἀῑδοιδδεά ἵπ νατίοις 5αρρ]επιεηίαςγ {τεαβῖδες. 

Τπεςε 5αρρ]επιεηίατν νγίήπσς οοπςβέίε {πε οριδοιίε οΟΠΙ- 

' πποπΙγ στουρεά {οσφείπει α5 {ο Άαγυα Λαζμγαδία. Ῥτοπιϊπεπε 
απἹοηπς ἴπεπι 5 ἴα Η{ί]α ννοες οἩ Ῥεηδε-Ρετοερίοῃ, α ἰταοί 

νηη]ε] ἀεαὶς ραγεἰου]ατίν νηε] ελα ΡΏαποππεπα οἱ οἶσ]ξ, ἰαδίο απά 

οπηε]], απἆ εκραπἆς5 {Ἡε 5οπιομΏαί ππεαρΓο απα]γδίς οἳ ἴἶεβα 

΄.8οΠ5ες οἴνεῃ ἵη ἔςο Ῥογελοίοσγ δει Ἐο]ονίπο Ελ «οπιθ8 

Ένα Πε ννοτς οη Μεπιοτγ απά Ἐεπιϊηίδοεποςε, α νεΓγ σο]άεῃ 

{ταοί ας ΤΓιζοα σα]]ς τ{, ἵῃπ ννΏῖοὮ {ο ἶανν5 οἱ αβδοοίἰαίίοη αἴς ]αἱά 

-. ἆοννη πνὮ α εἶεαΓῃαςς 5οατοε]γ {ο Ῥε ΙοοΚκεά {ος οιωίςίάα πιοάσιπ 

΄ΡΗΙοΦορΏγ. Νεακέ Ίνα πιεί αυ] α ἐγίο οἱ {τεαεῖσος οοππεοίαά 

 ναᾶι ἴιε Ῥπεποπεπα οἱ 5ἱεερ απἀά «τεαπ]δ, απἁ νο] αγε 

. φενετα]]ν επϊε]εά ΄οη δἱεερ απά Ἰλακίπς, ΄οη Ότααπις5) απά ΄οπ 

'Ὀινιπαοῃ (Πτουβ] Ώτεαπῃ. ΊΤΠε αιαδί-ρῃγςίο]ορίσαί οεαταςίαγ 

οἱ ἴε Ιαδί-παππεά ἰτεαίίδες ἶ5 οοπίίπιεά ἴπ ἴπο ννοσίκ5 νυλ]σ]ι 
 Γοίον; απά ανλ]οῖιν ἆσθαὶ νι Ενα ΡΠοποπιεπα οἳ στον απά 

μία, οἱ Ῥτεαίι απἁ ἁοαίῃ. ΤΠε ννοσκς ἵπ αιεδίοη αἴαε ΠΙΟΓΘ 
αοουταϊε]γ ἵκποννη α5 ἴ]οδε οη “Τ,οπρενί(γ απά ΦΠοτε Τ4{ε, οη 

ΤΙ απά Ὠεαίῃ, απἁ «οσπαίο φυρ]αοί5, απά Ἰα5έγ ναί οπ 

ἑῬοερίταΓίοπ”ἳ. 

1 Τηεεε πιῖπος Ρδγε]ο]οσίσα] νγηῖπρς πιαΥγ ὃε Ἠετε ὈπίεβΥ (αὐα]αίεά ας {οἶ]οννς : 

α. περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν. 
περὶ µνήµης καὶ ἀναμνήσεως. 
περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεω». 
περὶ ἐνυπνίων. 
περὶ τῆς καθ ὕπνον µαντικῆ». 

περὶ µακροβιότητος καὶ βραχυβιότητο». 

περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. 
». περὶ ἀναπνοῆς. 

ο σ 

μ.σα τη 

ὧ Το ἴἶχεςα ἵ5 5οπηθίΐπιες αάάεά αποί]ετ ἰτασίαία απάςχ ἴπε Ε1ῑ]ε περὶ νεύτητος καὶ γήρως, α5 
ο οοιτεδροµάΐηρ γν]εἩ (ια βτοί (νο «Ἡαρίεις οΓ {]λε περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. Βπί Ιϊ γνου]ά 
[ ΄ρεεπι ἐἶαί Ίνα οαηΏποί ἵπ Ελπίς γναγ Ῥτεοϊςε]γ ἀῑιπριϊςῃ Ῥείνγεεη {ἴἩε 5εραταίε ΡοΓΙοΠ5 

κο ὕνα Ῥαγυα Λαζαζία: ταίπετ Ατἰςίοί]ε Ἱπίεπάθά ἴλα φαρ]εοίς οἱ γουί απάἆ ασε, 
ο Πε απά ἀεαίμ, ἴο Ῥε ἀῑοιροεά {ορείΛε ἵπ ἴ]α 5οεῖοη5 γἨίεἩ ρτεοεᾶε (λε νγοτ]ς οἨ 



Χν ΤΗΕ ΡΑΥΟΠΟΙΟάΕΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

ΤΠε σεπιίπεπεςς οἱ {πα ννοσκ5 Ἰαδί πιεηπβίοπεά ας Ῥεεῃ 

φε]άοπι ος πενετ αιεδίίοπεά. 1 ἵ5 ἀϊβιου], ἱπάεεά, {ο πα ἵπ 

ἴπε (Οαίαίοσαε οἳ Ατὶριοί]ε τή ίπρς ἱταπςπΙήεά {ο Ἡδ ὮΥ 

Ὠϊορεπες Τ,αετίῖας, α οοµπίοτρατε εἶίπει {ο {πε {γοποίοςγ Ιδε]{ 

οἵ {ο {πα πιίποί ῬδγοΠο]ορίσαὶ {τεαίῖδες, Ῥαΐ είς ἵ α ἁποιεγ 

ΠΙΟ πιεείς 5 ἵπ οοπποοίίοηπ να αἱ {πε υτίάπσς οἳ ἴπε 

οἰαργτίζε, απά ἶ5 ποί ρεοιμ]ίατ {ο Εΐ5 οοπιρορίοη5 ο Ῥδγελοίοργ". 

λος, ἴέ πεεά 5οατοεΙγ Ῥε αἀάεςα, αἴα ἴπε ρδγοΠο]ορίσαί υπ ήπςσς 

γηΠοιίέ {πα ἀῑδεποίϊνε οἨαγασίετϊςίῖος υπο. ατα νοπε ενειγ- 

ΊΏετε {ο ἀῑδίατῃ {πε ΑτὶςοίεΙαπ 5ιαἀάεπί. Νε ατε ππεῖ ῬΥ ἴπε 

58ης αταρίηςςς, {πε 5απιε ἱποοπιρ]είεπεςδ5δ οἩ {πε οπε Παπά, 

τεάιπάαπεγ οἩη {πε οἴπετ, α5 Ρτεδεπί {πεπιδεῖ]νες ἵπ {πε ήεία- 

σι ΦΩΝΗ 

Λήγαίος οἱ ἴπο Ελ. Το ρατεοι]ατ]γ ας φοπθ]Ώί {ο 

ππακςε οαί {Πε  εχϊδίεποε οἱ α ἁοιδί]ε νετδίοη, α ἰννοίο]ά τεοεΏδίοπ 

η {πα /γεΛοίοσγ: ιτ επί5 5υΡ]εοί ἶ5 {οο οἱοδεῖγ Ῥοαπά αρ νε 

ἴμε ϱεπετα] αιε5ίοπ οί {πε οοπιροβίείοη οἱ Απϊδιοί]ες νυτ]επσς 

{ο Ῥο οιπιπιασ]γ θεε]εά ἵπ α σεποταὶ ἀῑδοιοείοη θµοἳ α5 ἐΠὶς 

ἶς πιααπέ {ο Ρε", Α κ] πιοτο δΜεερίπσ «ματρε Ίνα5 πιαάς 

Ῥν είδε ἵπ αιεδοπίπςσ αἱοσείπετ {πο σεπαίποῃεςς απά 

αι{λαη{ΙοΙγ οἱ ἴ]ο {τά Ῥοο]. Βιαΐ Πΐ5δ νίεν Ώαςδ πενεί Ῥαεῃ 

αεοερίεά Ὦυ Ατὶςεοίε]ίαη φε]οία:5: απά {λοισἩ Γον; πνου]ά τοβιςα 

{ο αεκπονν]εάσαε {λπαί {πε Ῥοοκ ἵπ αιεςίοητ ἵ5 {η]ἱ οἱ ρεου]ίας 
΄ 

τεδρίτα(οη, Υ/ΙςἩ 1{5ε]έ ἶ5 τερατάεά ας α ἀῑτεοί οοππιαίίοι οἱ {πε {οτεροίηρ ἀἶδοις- 
εἶοη. Τῆι5 {Πα {τεαίῖδο οἩ Πε απἀά ἀεαίῃ, α[ίεγ ποβτπς {πε Ἱπῆπεποε οἳ οοἷά οἩ 

απἰπιαἰς απά Ρ]αηίς5, επάς ὮΥ 5αγίπς (λαί (5 φαρ]εοί πηιςί Ῥα ἀῑφοιδεεά αἲ στεαίες 
Ἱεπρί]; απά νε ατε {Πετεαρρη Ιπίτοάιοεά {ο {Πε ἰταοί οη τερρἰταίῖοη γη] ἔπα νγοτᾶς : 
περὶ γὰρ ἀναπνοῇς ὀλίγοι µέν τινες τῶν πρότερον φυσικῶν εἰρήκασω. 3ο αἶσο Ατὶςίοί]ε 

οἶοδες {πε Ώαγνα Δαζιγαζία αἲ 48οῦοι ὮΥ »αγῖηςσ: περὶ μὲν οὖν ζωῆς καὶ θανάτου καὶ 
τών συγγενών ταύτης τῆς σκέψεως σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων. 

1 Το (νε περὶ ψυχῆς Ροδνϊρὶγ οοττεδροπά ἵπ {πε ,Οαἴαοσιε οἱ Ώϊορεπες Νο, 13, 
περὶ ψυχΏς ᾱ: 73, θέσεις περὶ ψυχῆς ἆ. Το ἴλπα Άαγυα ΔΛαζαία ννοπ]ά 5θοπι {ο 

εοτεβροπά 129, Φυσικών κατὰ στοιχεῖον λῆ: ν/η]ε [ατίῃε π Τ17 μνημονικὸν ἅ να ΤΙΑΥ 

Ῥεγ]μαρ» τεοορηῖδε οἱ περὶ µνήµης. ἉΝΙίἃ τεδρεοί {ο {πε σεπετα] 4δογεβραπεγ Ῥείννεει 

{λε ν/οτ]κς οἱ Απὶκίοί]ε 45 παπηεά ὮΥ α5 απᾶ οαία]οσαεᾶ ὮΥ Ώϊορεπες Ταετίίης, Τξ ΠΙΑΥ 

Ῥε 5οπηθ 5]ἱσΗί 5ο]αίίοηπ {ο τεπεπιρετ {ναί Ατίσίοί]ιε Ἠϊπιδε]{ Πεαπεπί]γ α]]ιάες {ο ής 
νίΠηρς, ΟΥ ταίμεγ ρατίς οί {πεπα, ππάες νετγ ἀῑ[ετεπί ἀεείσπαίίοης {ποια ἴποδα υνλ]ο]ι 

Ύγε ΕΠΙΡΙΟΥ. ο, {ΟΥ Ιηδίαπος, νατίους Ρροτίίοῃς ο{ {πε {οίο ατε οἴ(εα α5 ἐν τοῖς περὶ 
κινήσεως---ἐν τοῖς περὶ ἀρχῶν ---ἐν τοῖς περὶ χρόνου. 

3 Φ6ε {με Αρρεπάϊχ. 



: 
κ λες, 

μήν αὰς. 
ΙΝΤΕΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. Χν]Ιϊ 

ἀϊθπομ]εες, ἔπθιε 8εοπῃ {ο 6 Πο ροοά σίουπάς [ος ἀουδείπο 1έ5 
Απίφεοίς]ίαπ. οπἱρίη”. 

-. ΤΠετε ατα Ἡονενει οἴ]εί ρ5υολο]ορίοαί νυγ]είπρς οοπιπιοηΙγ 

Ἰπο]ιάςά ἵη ἴπε νγοτκς οἱ Απὶκέοξιο νηοβδα ααεΠεη{είοίεγ {5 πιιοἩ 
πῃποτς ορεΠ {ο ἀδραίε. Φι16Ἱ {οί εκαπιρἰο ἵ5δ ἴλὲ γνοιῖς οἨ 

Ῥ]ψοιοσποπηίος, α ἰτασίαίο ορεςία]]γ οοπηοσίσά γη} ές τε]αξῖοῃ 

'Ῥείνεεπ πε Ιπίειπαί {εε]ίπσς απά ἐλείγ οιίννατά εχρτεβδίοη”, 
Το ἴ]α 6απιε οἶαδς οἱ δρυτίοις ο: βεπιῖ-δριγίοις ετίήηρς Ρεί]οπο 

το επε ἔτοα{ἶδος οη (οἰοιι5 απά οἳ ὢουηάς', απά Ια5γ {λε Πτί]α 

νοκ οἨ Απίπιαὶ Μονεπιεηί". ΤΗί5 Ιαδέ-πιεπείοπαοά ἀῑδδετίαίίοπ 

5 ο ρατομίας ἱπιροτίαποε {ος Ατὶς(οίε]αηπ Ρ5γεΠοΙοΡΥ: απά Μ. 

Ῥατίπέίεπιν δὲ ἨΠ]αῖτε Ώας πο Περίίαίεά {ο ἱπο]αάο {έ ἵπ Πΐ5 
τταπο]αίίοη οἱ ἴπε Ῥαγυα Δαἰμγαδία. Ἐηαῖ ἴουρ] ἔἶα ννουῖς ]ηςί 

- ππεπίίοπεά {Ώχονυς πο ἱποοηδίάεταδ]ε ΗρλΏέ προη Ατςεο(]ε {πεοιγ 

οἳ νῖὶ απἁ Ἠΐ σεπεταὶ εοποερέίοπ οἱ ἴλε τεἰ]αίίοῃ Βαίνγαεῃ 

πιοβῖνες απἁ αςίίοη, ἵε ἵ5 γεῖ, αἰπιοδέ πίλοιέ ἁοιβί, πο ενεῃ 

Ατϊδιοίε]ίαη ἵπ ἔπε 5εη5ε ἵπ νο] οἴπει Ἱνοτῖ]5 οοπιπιοΠΙγ αδ- 

οτίρεά {ο Ατὶδίοί]ε ατα οαῖά {ο Ῥε 5ο. 

Τῃας [αγ νε ανα οοπβπεά οιγδεῖνες {ο Απὶςίοί]ε αοίια]]γ 

εκίαηί νοσεί. Βιΐέ {πετε ἵ5 αποίπες Ἱνοσ]ς οΓ νυπίοὮ 5οπἹε [Τας- 

ππεηίς Ἰανε Ῥεεπ Παπάεά ἁονη νυπίοᾶ οαηπποί Ῥε Ιε[ί αἰἱίοσεί]εί 

ουξ οἱ οἱρ]η. ΤΗΙς ἶ5 {νο Ὠἱαίοσιο Εάζις---ᾱ ἀῑαίοριις, νΥΠίοἩἩ, 

α5 Τε δεοοπά Εῑ]ε Ιπάϊσαίος, νγας ἀενοίεά {ο αιιεδέίοης οἱ Ρ5ΥΟΠΟ- 

Ίου”. ἹΤπίο ἔἶε παέυτε οἱ {ἶεςε ἀἰαίοσιςς, απἀ ρατϊοπ]ατ]ν Επείσ 

Ιάἀεπιβοαίίοηι υηὮ Εἶιε 5ο-οα]]εά εχοίοετίο νγίήηρς, {Πΐ5 ἰ5 ποί 

' Ῥε(μαρς {πα Ρίαος {ο οπίοτ". Βιέ 1έ 5εεπις ἁἡΠου]έ {η Ελα {αος 

1 Ῥος εϊςεε)ς αριπηεηί 95ο Ἠΐς (ταης]αίίοη Ρ. 278, απᾶά [οι απ αΏδννοι Ῥο]ηιίάξ ἴη 

Γαλ γδήελεγ Π τυἰοομοεα[Η)ίεᾗε ΑΠ{δ, Λαρς. 1821. 
3 Φυσιογνωμικά: Ῥτϊηίεα ἵπ Βε]ε]κετς Ῥετ]ίη Απ. Ρ. 8ο5. 9ιςἩΝ α ποτ] ἶ5 οαία- 

Ίοραεά ὮΥ ῬΏ]ομεπος Νο. του: Ὀιέ {μα αχἰσίης οοπιρί]αίίοη ἶ αἰπιοδί ππαπ]πιοιΙγ 

Ἰαάρεά ρυτίοις. Όεε Ἐοςε, ᾖ2ε 4. 110. ΟΓΑἱπε, ΡΡ. 221---135. 
ο δ περὶ χρωμάτων: περὶ ἀκουστῶν ἢ περὶ φωνῆς. 
4 περὶ ζῴων κινήσεως. 3ες Ἐοςε (20ε Αγ. {167. ΟΥ. 163). Τῃο νο] περὶ ἕφων 

πορείας (20. {ια ζέο /περοσι) ἶ5 οι ἴ]ε οίπετ Παπά σεπετα]]γ τερατάεά αν απί]επί[ο. 

5 Ἐὔδημος ἢ περὶ ψυχῆ». 
6 θεε Ῥοιπαγς, /2ἰαΐορε α. «4γίς. ΡΡ. 14-41, Ηείίζ, Ἰεγίογ. «δε Τε, ῬΡ. 190--- 

4ο, απᾶ ορ. ε Απίια 1. 4, 497”39 απά ΠΠ. ϱ, 433336: ΤΠε Ππαριπεηίς ατα ργϊηίρά ἴπ 

Όιο Αρρεπάϊκ. 

ΤΝ. ΑΝ. ὀ 



ΧνΗΙ ΤΗΕ ΡΟΣΥΟΗΟΙΟαΝΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

οί αἰπιοςδί «οπ{ίπιοις {γαάϊῖοιπ {ο δεί αθἰάε {πα ΑτὶδίοϊεΙαΠ 

οἶατασίεί οἱ {Πί5 απάἀ οἴμει ἀῑαίοσιες αδοτίρεά {ο Ατὶκίοεϊε. Έος5ε 

(415. ΏεοιζεβίσγαβΛς, Ῥ. 58) Ἆαδ Ιπάεεά πιαϊηίαϊπεά ἴλπαί πο 

ἁἰαίοσιε γΥλαΐενετ, Ιεαςί οἱ αἱ “ἴπε ριεγῖ]ε αισιαπιεπί οἱ Ἐπάσπιας, 

ἶ5 γνογίἩγ οἳ Ατὶκ(οῖ]ο εἰέπει ἵπ Ἠΐ5 εατ]ετ ος Πΐ5 Ιαΐεί γεατς, απά 

πας τοσατάεά {ιο αδοπρίίοηπ οἳ 5µος Ἠγίηςρς {ο ἴπε Φίασγτίίο 

Ἠήπησεί{ α5 ἅιιο οἵπηρ]γ {ο {πα εαργίεῖοιι άσπιεπέ οἱ ΑτκιοξεΙίαπ 

Τα ρταπίαης. Βιΐ {ποισῃ {πο {Γασπιεπί5 οἱ {πε Ἐπαζνις νπ]ε]ι 

Ώανε Ῥεεη Ρίεδείνεά {ος 5 οοπίαϊίη Πή{]ο Ῥαΐ{ νΏαῖ ἶ5 πλοία ο: Ίε5 

{απίαςείς ος οοπιπποπρίασε, 1 πιαδί Ῥο τεππεπιρετεά ἴλαί ἵνο ανα 

Ῥαΐέ Πε]α οἱ {ο πιαίη αγσιπιεπί ΟΓ {πο /2ω/οστιε δε], απἁ λπαί 

Π 15 {Πο Ιηίτοάμοίίοη απάἀ δαίίπρ οἱ {λα ἀἰδομδδίοη ΥΠΙΕἩ ας 

Ῥεεη ραγεϊομ]ατῖ]γ Ἠαπάςεά «ἆοννη. Ἀ ἄῑαῖοσις ος ΙπππιοταΙεγ 

πιο οσα ἴπο 5αρεγπαί(υτα] απά πιγεπίσα]: Ρατ 

ἵε νοι]ά ρτοραβΙγ αἶδο 5αρρίγ α ταα] Ρ5δγολο]οσίσα] {οαπάαίίοῃ 

{οΙ {πο Ῥομεί, Απά ἵῃπ οης ῥρ8β5ασο {ο ΝΠΙεὮ Βείπαγ», α5 παἰρΏί 

Ῥε εχρεοίεά, αἰίαςῃπες οοηδἰἀεταβ]α Ἱπιροτίαπεςε, ἴπε ἀἰαίοσιε 

(/ΠοενεΓ ν/ας 15 αι{ποτ) {ο]ονς {πε 5απιο Ἰπε οἱ ατσιππεπί α5 

ἴλαί οἱ {πε πιαῖη ἐχεαίίδε ΟΠ ῃδΥΟΠΟΙΟΡΥ, απά 5εε]ς {ο 5ἩευΥ {αί 

ἔα εχρἰαπαίίοη Οἱ ἔιε 5ου] α5 “ἨατπιοηΥ᾽ σαηποί Ἠο]ά οιξ οἩ 

εχαπιἰπαίίοη. Ῥιΐ, ας γη] Ῥο 5ενη ἴπ {Πε ποίε προηπ {πα 

Ῥαβραρς, ἴἩε αἰπι]αγίίγ {λιας Ρρτεδεηίεά ὮΥ πο πἹεαΠ5 πεοεδδίζαίος 

8 οοπο]μδίοηΏ 5μοἩ ας ἐλαί ννπίοὮ Βειπαγς νοι]ά εχίταςί. 

Τ{οιε α{ς, Ιὲ πεεά 5οαΓοε]γ ὃε σαἱἀ, α σ{εαί ΠΙαΠΥ οἴἶει Ἰγοσ]κς 

οἱ Απὶσίοί]ε υνΠπίο] {λε δίιάεπὲ οί Ατίκίοίε[απ ΡδγεΠοἰοςγ απ] 

Ππά Τε ΠεοςδδαΓΥ {ο οοπςΗ]έ. Τ{ε ρατί αἶνγαγς ἱπιρ]ίες {πε γ]οία; 

απά πο δεείίοη ΟΓ .Ατὶςιοίεµαπ (ποισΏί «αη Ῥε υπάαιδίοοά νεο 

τείεΓεηοε {ο {πο ν/ποἰαο οἱ νΠῖς] 1 ἱ5 α Πασπιεηί. ΤΠε Λείαβοίςς 

πιιςί Ῥε τερεαίαεάἰγ οοηθυ]εά ἵπ οτάει ἴο εἰαοίάαίε {νε {ουπιη]α: 

{πτοις] νεα Απὶσίοίίε εχρίἰαίπς {πε τε]αίίοης απο δαβοίςί 

Ρείψεεῃ {πε Ῥοάγ απά {λε παπά, ΤΠο ΟΚΡάΠΟΠ, 45 α 8Υ5ΐεπι οί 

Ιορΐσα[ απαἱγαῖς, οἵεπ Ἱε]ρς ΏΥ ἔἶιε αοσοιπέ {έ σίνες οἱ ἔἶιε οτἱρίπ 

οἱ Κπον]εάρε {ο εχρίαίπ {πε ννοτ]ς οί {ααδοή ἵη ἔπο {οτπιαξίοη οἳ 

8η. Ιπίε]Πσίρίο ννοτ]ἀ. Ἰιορίο απάἁ Ῥογοποίοςγ, ἵω 5Ποςέ, Ἰπέετ- 

Ρεπείταίἁ οπε αποίηος ἵπ Αγσέοί]ο Ίηδε ας {Πεγ Πανο αἱνιαγ» ἆοπα 



ΙΝΤΕΟΡΌςΤΠΙΟΝ. Χὶχ 

Ἰπ' πιοάειη ἐποισΠί. ΤΠο Λείογί ασαἶπ {οΓΠη5 49 1ξ Ίνετο 4 

αρρεπάϊἰκ {ο ἴπε ϱΩελοίοσγ Ὦγ πιεαΠς οἱ {λα απαϊγςίς οἱ {πα 

επιοίίοης ΥΠΙΕὮ ἶ5 οπε οΓ 1{8 πιοδί ἱπιροτίαπί Γεαίμγας, απά νΥλῖο] 

Πε]ρς {ο Ῥτίηρ {οσείπες ρ9γολοίοσγ απά αἰ]ίοδ, Τ{ε Ε1έας λεπι- 

βε]νες ἴοο δίαπά ἵπ οἶοδο οοππεοίίοη ΥΗΙΕἩ {λα ρ9γε]ο]οσίσα] ἆοο- 

τίπες οἱ Ατἰδίοί]ε: {πεγ πιαγ ἵη [αοί Ῥε ]οοκεά προῃ α5 α 8εΓῖας 

᾿οΓ οοπο]ηρίοης Ῥαθοά αροπ {πε τοδυ]ί5 οΓ {πε γεΛο/οςγ. 92511 πἹοΓε 

'.  οἰτηκίης ἶ5 {ο οοΠπεοίίοη οπ ἔπο Ρρατί οἱ {με ρ]γοίσα] ἐτεαίίςες. 

' Τηε ἀῑδεποιϊνεϊν Ῥἱο]ορίςαἱ απἀ Ζοο]ορίσαἱ ννοτκς ἔπτονν οοηδίαηί 

Ἠσλέε Ἡβοη ἴπε εοπά(ίοπς5 πάει νο; απίπια] οιραπίδπι5 απἆ, 

εΙππυ]απεοιςίγ, πιεπία] {αοι]έίες «οπια Ιπίο εχἰδίεποε, νυπ]]α {ἶια 

ΠϊσΠ!ν Ιπίετεςίίπσ οἹαρίαις οἩ ἴἶιε Φαγίς οὗ Αήμαῦς δαρρΙγ 5 

αν εὮ λε οἰεατεδί φἰαίεπιεπί οἱ {λαί {ε]εο]οσῖοα] φαπἀάροϊπέ {ΠΓοΠι 

νΠίε]ι Αεϊκίοίϊε οοπεπαα]]ν Ποὶάς Ρτορίεπας ος Πα απάἁ πιϊπά 

τοφυῖτα {ο Ῥε εοηρίἆετες. 

Τ16 «Ἡτοπο]οσίσαί ροβῖῖοη υν]]ο] ἔπαδε νατίοις νοτ]κδ οοοΙΡΥ, 

Πτοί]ν Ὦν {πεπιδεῖνες απἆ 5εοοπάἶψ ἵπ τεἰαίίοη {ο ο 9γεᾖο- 

705Ύ, ἶδ α αιεδίῖοῃ οἩ ἸΥΠΙΕὮ Τ ἶ5 ἱπιροβδίρ]ε {ο αγΓίῖνε αἲ αΠΥ 

νειν ἀεβηϊτε τεδα]ΐ». Α νατίείγ οἱ οἰτομπιδίαποςς πιακες ἴξ αἱπιοδε 

Ιπροβοίρίε {ο ἀείειπιίπο {πε Ῥτεοῖδε οΓάοι ἵπ Πίο Ατὶςιοί]α 

αοθμα]]γ οοπιροδεά {πε ντ]πσς πΥΠίοἩ Ἠανε «οπ]ε ἆονη {ο 15. 

λα ππμςῖ, ἴο Ῥεσίη απ, {ΕΠπεΠηΡεί {λαί {με νναγ ἵηπ Πίο] ενα 
πποτ]κς οτἰσιπα]]ν «Ἡαρεά ἐλεπιςεῖνες ἵπ τοιρΏ ἀτα[ῖς οἵ οπ]γ {π 

πε νητει5 πηπἁ πιαγ πο αἲ αἰ «οιγεδροπά να ἴε οτάει ἴπ 

υυΠίοὮ ἔπεγ ννετε υγῖεεπ ἁοννη {ο 5ΗεἩ ΄ραρ]ςα{ίίοΠ᾽ α5 νε ο8Ἡ 

αβείση {ο ἔπεπι. Βερίάςς, ἴπε υνῖδἩ {ο Ρῖνε α 5γςίεπια(ῖο αΡΡρεαί- 

-"Άποε ἴο Πΐ5 ννοτῖς πιαγ πανε ]εά {νε νΥπζετ {γεαιεπ{]γ {ο επιρἰοΥ α 

Παέατε ἵπ τε[ειτίης {ο α νγοτ]ς ννΏίοὮ γνας αἰτεαάγ νντ]έίεῃ, ος α ρᾶ5ί {η 

τε[ειτίησ ἴο οπο Πίο] ἵπ ελα ογάες οἱ {ποιρΏέ ρτεσεάεά Εἶναί νηῖ(Ἡ 

ΠΙΟ ο να {ος ἔἶα πιοπιεπί οεομρίεά, Ῥιΐ οἱ ΥΠΙοἩ ἔπε «οΠ]- 
Ῥοβ/{ΐομ ννας [ος έλα ἐἶππε ἀείειτεά. Αί αΏΥ οπε {πια Ατὶίοί]ε 

ππου]ά ρτοβαΡ!γ Ῥε ννοτκίπσ ««ἔι[ίαπεσιςζΥ οἳ ἀϊῑβετεπί 5αβ]εοίς, 

απά εις ἔννο {τααίίδος ου] {Γεαιεπί]γ εΓοαίε οοπ{ιδίοΠ {ο ἴπα 

οίπάεπίέ νο ἶ5 5εε]ίπρ {ος α εἩτοπο]ορίσαί ατταηςεπλεηί απά νο 

Ππά» πονν 4 ἱπιρ]γίπρ Ἀ, ποιν Ἀ Ιπνο]νίπρ 4. Αποίμει ροίπέ {9 
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ΧΣ ΤΗΕ ΡΡΘΥΟςΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

Ρο οοηρἰάστεά ἶ5 {παί ναί Ίνα 5Ρεα]ς οἳ α5 α «Ίρίε ννοτ]ς νίας5 Ρίο- 

ῬαΡ!γ {ο Αεϊκίοι]ε α 5ετῖαες οἱ δἱπρ]ς ννοτ]ςς ν/λίοἩ Ἡς παά σταἁια]]γ 

αοοιπιυ]αίσά {π Ἠΐς Η{είπια. Ῥοίμ Εἶνε Σ{Λΐος απἁ {ο ἠείαβηγεἷος 

Ίνετο ΡΓοΡαΡΙΥ αντΐηρς οἱ είς οἸατασία, απάἆ Ιέ ἶ5 Ροτ[εοΙγ οοἩ- 

οἰσίοπί {λαί ννο εἹιου]ά βπά ἵΠ ἔἩεπι πιασίκ οἱ ΡΕίοΓΙΕΥ {ο 59Π16 

οἴπει ηπέίηρ, δἱάο ὮΥ οἷάο. νε] εαιια]]γ ἀεβηῖίε πιατ]ςε5 οἱ Ρορδίε- 

τιοΠ(γ. 1,α5ίΙΥ νε πιαδί ΓεππεπηΡε: {παί ενειγ{µῖπςσ Ροῖπίς {ο ἔπε 

{αοΐ {μαί Απίςτο(]ε’ς νους ατα ἵπ στεαί Ρατ Ἱεοίιτα ποῖςς, ντϊξξει 

Ρε(παρς ἶπ στεαί ρατί ὮΥ Πϊπιδεϊ{, Ραΐ εαρρ]επιεπίεά Ὦγ {ια εά[ίοις 

{τοπ {πε ποίες ψΠῖοὮ ρυρί]5 παά {ακετ αἲ Πὶ5 Ἱεοίατε». ΤΗΠΐ5 απἀ 

Ί]κε οοηδἰἀεταίίοης 5Ππου]ά πιακε 1 ενἰἀεπέ {ἴιαί ννε Ἠανε πο 

τεα]]ν {με ἁαία {ος δει]ῖης υὮ αΠΥ αοοΙταογ ἴπε εοπιροδῖ- 

Ώοη οἱ Απὶκιοί]ε νους. Θδιαρροδίπς ἔλπε ἀῑΠετεηί {τεαίῖδες {ο 

Ἠανε {ογπιεά ἀῑδε]ποί οοιΓςες οἱ Ιεοέμτες, Ίο οαΏ αας!]γ ἀπάειδίαπά 

πονν {α νέες πηῖρΏ{ {Ποπ πια {ο Εἴπιο νατγ {πε οτάει ἵπ νΠ]σ] 

Πΐ5 «οὐ{θαος Ίγείο ἀε]ϊνετεά, απἆ παὶσΏέ {ο οπς 8εί οἱ βμάεπίς 

πρεακ οἱ {πε ᾖΤοῤίος αδ Ρτίοί ἴο ἴλπαε 4Παζγίίος, {ο αποϊ]ιες 

πιῖρΏῖ τενείςε {Πῖς οτάει; απά Ποι ἵπ {Πίδ ΠἹαΠπεΓ πλαῖ 

Μαά Ῥεεη πιεΓεΙἰγ απ αοεἰἀεπίαί τείείεηςε, τε]αίῖνε Το δρεεία 

οἰτοιπηδίαποες, Ὑουμ]ά Ῥεοοπιε βχεά α5 απ Ιπίερταὶ ρατί οἱ πε 

ἀἰδοιδοίοπ”. | 

Φιο] οοπρἰἀεΓαίίοης γ/οι]ά 56εΠπΙ ἔο πιᾶκο {έ αἱπιοςί Πορείες 

{ο αἰίεπιρί {ο Αχ {λε ογάει οἱ {πε Ἰνοσίς5 οἱ Απσίοία. Ῥμί ἴπεια 

Τε 8ΟΠΏς σεηετα] ταδυ]{5 γΥΠπῖοὮ ΠΊαΥ Ῥοε αεοερίεά ας αἲ Ιεαδί εκ- 

{Γεπιεἰγ ΡτοραξΡἰε. Τί ου]ά αρρεατ {οί Ιηδίαποε {παί Ατϊδίοί]α 

οοπππεποεά ΡΥ οοπιροςίης γγογκς ο{ α πιἰχεά Ιορίσα] απά τῃπείοσίσα] 

οματαοίες; απά Έοςδα ἶ5 πιοδί ρτοβαΡΙγ οοττεοί ἵπ νἱενίης ἴπε 

1 ΟΡ. Βιςδοπαμ] ἵπ Ἠΐς Τπἰτοάιοίοη {ο {πε ΔἈοείίω, πο «οπηρατες {πε ῬρτοραΡ]αε 
οχἰρίη οἱ Απὶςίο(]ε)ς νυτίεῖπρς ννῖ(Ἡ (νε νναγ ἵπ νΥἨῖο]ι Ἠορε])ς γνοχ]κ Ὕετε 5αρρ]επιεπίεά 
ΡΥ {πε ποίος οἱ Ρραρ]]5. 

3 Έοι (πε νναγ ἵπ ν/πῖοἩ {πα 4 αζγέίω απᾶά Τοῤβίος ἴπας τεοϊρτοσα]]γ 5εετη {ο πνοῖνε 
εαςο]ι ὀΐεν, οοπἰταςἰ «4αζ. 3}. 1. 1, 24012 (καθάπερ ἐν τοῖς Τοπικοῖς εἴρηται): ο. 39 
4634ο (δὺ ἀκριβείας δὲ διεληλύθαμεν ἐν τῇ πραγµατείᾳ τῇ περὶ τὴν διαλεκτικήν): Ἡ. 16, 
64137 απά Ἱ. 17. 65017 νε 7οῤέος, ΥΠ. 11. 16311 (Φανερὸν δ᾽ ἐκ τῶν ἀναλυτικών): 
απά ΤΠ. 13. 162044, τὸ δ) ἐν ἀρχῃ...κατ ἀλήθειαν μὲν ἐν τοῖς ᾿Αγαλυτικοῖς εἴρηται, 
κατὰ δόξαν δὲ νῦν λεκτέον. [Οἱ Ἐ]αι, ΤΙ. 20.] Έοι οἴ]ει Ἱπδίαποες 5εᾳ Ζε]]ετ, 

2]. α. ΟεεΛεν ΠΠ. 1 (4 ΑΠ.) Ρ. 108, Π. 2. 
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ΙΝΤΕΟΡΌΕΤΙΟΝ. Χχἰ 

7οβίος α5 ἴἶιο εατ]ῖεδί ννοτῖς νο Αεϊσεοί]ο γηγοῖε', ΤΗΠΐ5 ννας 

{οἰ]ονγεά Ὦγ ἔἶιο «4παζγέίος, απἆ ρτοβαδΡὶγ αξ πο Ίοπο ἱπίειναὶ ὮΥ 
'.τπε ἰτεαίίδε οἩ Κῤείογίς'. Τηπεςε νοκ οἨη πιείποά πνου]ά αρρεας 

{ο Ἠανε Ῥεεπ {οἱ]ονγεά Ὦγν (ἶιο εἰλῖοαί απάἆ Ροἡείσα] νυτῖπρς ας 

Έοδε 5ρροςες, ταί]ος ἴαηπ ὮΥ {πε ρηγείσαί ας Ζε]]ει Ἱο]άς, 

αἰποισΏ {έ 15 πο υη]κε]γ ελαί ῥαγέ οἱ ενα Ἐ{Λίαος {ο]]οννεά οἩ 

ἴπε ρ]γσίσαί Ιπνεςείσαίίοηςὶ. Το ἔἶα ᾖέΛίαος, Λοὐέος απἁ οεέέος 

(45 α οοπιρἰπαίίοη οἱ έἶιε εἀιοαίίοπαὶ 5εἩαπιο επιποϊαίοά ἵπ ελα 

1 Ορ. Ἐοµε, ε 4γὺ. όν. Ογάή1ε, Ῥ. 119. Ζε]ετ, 3. ἆ, ζ. ΤΙ. 1. 198, τερατὰς 

Ώνε (ϐαήαρογίες α5 ἴἴιε Πχςί ννοτ]ς Αείςίοί]ε γυτοίς, Ῥπί αφ {πα (αήερογίος τηα]κε5 πο 

τείεγεηςςἙ {ο αΠΥ οἴμει ννου]κς 1 ἵ5 εχίτεπχε]γ ἀῑβιοι]ί {ο ἀεοῖάᾳ ἵές ρίασα ἵη «ΊΣΟΠΟ- 
Ἰορῖσα] 5εαµεποε, απά Ίχο5ε τερατάς ἴί α5 «ριτίοις. Τιε (αέζρογίες (1 τεα]]γ Ατίς- 
τοἴ]ε”5) 5εετης {ο Ἠανε Ῥεεπ «οπηροςεά α[ίετ ἴε ε 4ηήια: αἲ Ἰθαδί ἵπ 1638 {ο υντ]ίςτ, 

5ρεα]ίπσ αὗοιί νοτᾷς αν οἶσης οἱ (ποιρφ]Ώίς, 5αΥ5 περὶ μὲν οὖν τούτων εἴρηται ἐν τοῖς 

περὶ ψυχῆς. Βαΐέ ἴπε τείεγεπος βί5 πεϊί]ει ἄε 43. 1ΙΠ. 6 (1ΝαἰΖ) ποτ ἆε 41. ΤΙ. 5 
(Βοπί{ζ), απᾶ ἵ5 πιοτε ΡρτοραΡ]γ αἀάεά ὮΥ απ εἀΊίος ος ραρί]. 

3 ο αἱ Ἰεαςί Έοςε (λ]ηϊς. Ζε]]ετ, Ῥεσαιςε (λε ζΛείογίς αἲ Τί Ῥερϊπηϊης (1356326) 

ἀεροτῖοες 1δε]{ α5 απ οβρ]οοί (παραφυές) οἱ Ρο]ῖος απᾶ Ῥεοαιςδα ἵπ 1. ΤΙ. 37281 
Ένα νέας 5αΥ5 Οἱ Ὑελοῖα, διώρισται δὲ περὶ γελοίων χωρὶς ἐν τοῖς περὶ ποιητικῆς, 
Ἰο]άς ναί πε ΛΛείογίς να οοπιρ]εά αἴίει ἴΊε {{Πΐος απά Γγείος απά οοσπρῖες 

αρουί ἴἶνε Ἰαδί ρίαοο οἨἩτοποίϊοσίσα]]γ απιοης {πα γοτκς5 οἱ Ατίκίοίϊε. Ῥαί Ίο {αἷ]ς 
"το ποῖῖος Εῑαί Απτίσίοα πο Ίο 5Ροακς οί Ἐλοίοτίο α5 εηιαΙΙγ {Πο παραφυές 
οἱ Ὀια]εσίῖο (νε 7οῤίς), απἆ ἴἶνε τείετεπος {ο {νε Ἀοείίο οοµηί5 {ος Πί]ε, α5 (ια 
2οε{ίος, α5 νε Ἠανε Τί, οοπίαΐη5 πο 5ποἳ Ῥαδδασα. Ζε]]ετ αἰ]ουνς Πήπηςε]{ ἶαί ἵπ /2οίογές 

ΤΠ, τ. 149024, Ατὶσίοί]ε 5ρεα]κς οἱ Τμεοάστας (1ε αοίος ας 1 Ἶε Ίνετε 5{111 αἱίνα, ννλ!]ε 

ἵῃ Σοὐἡ, ντ. τ7. 13226027 Ἡε ἶς ἰτεαίεά α5 ἆθαά. ἈἘεσίάες, α5 Έοςε Ρροίηί5 οί (Ρ. 122), 
ἴπε (τεαίπιεπί οἱ πποτα] αιιεςίῖοης ἵπ {ο ΛΛείογίε ἵ5 οηἵγ ἹπίεΙΗρίρ]ε οἩ ἴἶινε αδαπιρίῖοη 

ναί ΤΕ ννας ντ ίεη Ῥείοτα ἴε ᾖ{ήίος. 3ο, {οἵ Ἰηδίαπος, ἵ5 Τέ νι ἴἶνε ἀῑδοιςείοηῃ ος 

ἴπε σοοά (1. 6, 7), ο ἴἶνε ν]τίαες (1. 9, 1. 8), οἳ Ῥ]εασιτε (1. 4), απᾶ οἱ αἰπιῖ]ατ (ορίςᾳς. 

Τπε Ῥτοβαδ!]1έγ ἵη {αοῖ 15 ἐἶναί (ἴνε ᾖΛείογές ννα5 απῖίε οπε οἳ (ἶνε εατ]ἰεςί ννοτίκ5 νγ]ίοἩ 

Απήρίος]α 5]κείο]ιεά οί; απά {αί ἵηπ Ἠϊς εατ]γ Ἰδείατες αραϊηςί {πο {αΐσα {Πεοτίες ΟΕ 
Τοσγαίες Ἡε αἰτεαάγ οοηςσεϊνεά {16 Ιάθας νηῖςο]Ὦ νγετε {ο ἀενε]ορ ἱπίο Ἠΐ5 Τ,οσῖοαϊ! απᾶ 

Ἐιλίσα] ΤΠεοτΥ. 
5 Ζε]]ετ (ρ. το7) Ίας πιαϊηίαϊπεά ἴπε Ρτϊοτίγ οἱ {πε Ῥ]γαίσαὶ ἴο ἴἶνε Ἐίλίοα] 

ν]ηρς οἨ {με στοιπᾶ ναί α νηγῖίες Υνηο Γε]ί 5ο 5ίτοπρΙΥ α5 Ατὶςίοί]ε ἐλαί α πιοτα]]ςί 
Ὅ πηπδέ Άανο α Κπον]εάσο οἱ {α 5ο] (17. Λο. 1. 13) πγου]ά ποί Ῥε Η]ε]γ {ο ἵηνεςί]- 
ραΐε απερίῖοης ο{ Ἐε]ίος Ῥε[ίοτε Ἶε Ἠαά εἰαὈοταίεά α Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ: απά Ίο Ππάς ἴτασες 

οἳ 5ποὮ τείστεπςς {ο ἴπε Αέλίες ἵπ ἴἶε ἐξωτερικοὶ λόγοι οἳ 1. 13 απά ἴ]ε τέταρτον 
µόριον οἵ νΙ. 13. 114430. ἘΒαί αηΥ ηρτε]ιάϊοεά τεαᾶει υγ] βπά ἵπ (χα τείετεπος {ο 
Όιε ἐξωτερικοὶ λόγοι α τείετεποἙ ποῖ {ο {πε αὲ 4Πήμα Όπί ἴο ἴπε Ρορα]ατ Ρ5ΥεΠοΙοΡΥ 
ψημῖςοἩ 15 οτϊεῖοϊςεά Ίπ ἴπε ἄξ 4Ἠ., απάἀ ἴ]ιε τέταρτον µόριον οἱ Ἐχ. νΙ. /1αΥ πιεαη ἴἶαί 

.. Ὅναί ρατίουῖας Ῥουοῖς ννας ντ ζίεπ 5ιΏσεαπεπ!]γ {ο ένα /γεᾖοίοςγ, Όπί ἵ5 αἶςο Ρεγ[εοί]γ 
οχρ]σαρ]ε ποια ἴα ἁοιδ]ε ἐνγο[ο]ά ἀῑνὶείοι οἱ (πε ψυχἠ ἵπ ΒΚ.1. ὮἙΚ. Χ. Ἠούγνεναγ, 

πνλΙοἩ τε[ετς {ο εἸαρίειό οη κίνησις ἵπ «Πδοιρείπρ Ῥ]εαδιτε, Ὑοι]ά 86εΠι {ο Ἠανε Ῥθεῃ 
εοπιροφεά αί α Ἰαΐει ρεγῖοά {απ {νο τεπιαϊπάετ οἱ ἴ]ιε νγοτ]ς. 



ΧΧΙ ΤΗΕ ΡΡΘΥΟΗΟΙΟΕΝΥ ΟΕ ΑΒΙΡΤΟΤΙΣΕ. 

Ια5ί εἸαρίεις οἱ ἔἶνε {2οὐ]έἱᾳ) πιὰδί Ἠανο {οἱ]ονγεά, πο, α5 Έοςδε 8 

Ἱεατπεά]γ πιαϊηίαίη», ἴἩε «Ἰ{είαβήγσία, Ῥαΐ {λε νγοτ]κ5 ο νλαξ ΠΙαΥ 

Ρτίεβγ Ῥο ἁεδογίρεά ας Ναίιτα] ΡΠΙ]ο5δορΏγ’. Απιοης ἔπεδε γγοσ]κ8 

ος Ναἰμταὶ ΡΠΙΙΟδορΗγ, πο {γοΐος, α5 νε αδια]]γ σα]! 16, οεοαρίεά 

ἴπε {οτεπιοςδί Ρρίασαε. ΤΗἱ5, ας ἶ5 εἰεατ]γ Ιπάϊσαίεά ἵπ ἴῑια Ετδί Ίπες 

οἱ {πε είεογοίοςΎ, ννας [ο]οιγεά Ὦυ {ἔπε Ττεα(ϊδε οἨἳ {πε Ἠεανεπς 

(12ε 6αῇο), ελα ἀἰδδετίαίίοη ὙΥΠίοὮ ννο οοπηπιοπΙγ ἀεδίρπαίαο 1ε 

(εμεγαζίοπε εἰ (ογγβ{ἱΟΜ6, απἀ Ιαδίγ ἴ]ε «{είεογοίοςγ Ιδε]!". 

Τις {ας {Πε οτάςεί οἱ {ο ρ]ηγδίσα] Ιπνεςεϊραίίοης ἶ5 ποῖ ἁἰπου]ε 

{ο ἵτασο. Ῥιΐ νψΠείπετ ἴπε «7είεογοίοςγ να» [ομονεά ὮΥ ἴπα 

ΙΗή5ίογγ οἵ «ημας, Οἱ ὮΥ ἴἶιο γοΛο/οςΊ, ἱ5 α αιεδίοῃ υπο 

οαηποί Ῥο οας!]γ τεδο]νεά, Ῥετπαρς Ίο πιαΥ Ῥεδί Πο]ά νε 

Ζε]]οι {παί ἔο {7ἠίογγ οὗ «4/αᾖς ννα5 ὄερ]/η Ῥείοτε Τε 5γεΛο- 

ος, Ῥιῖ εἶναι οἩ ἴ]ο οίπεγ Παπά 1ξ γ/α5 ποί οοπιρ]είεά ΕΠ] νε 

Ιαδί-ηαπιεά γνος]ς παά 5εεη {πε ΗσΠε”, ῬΒαΐέ ννμαίενετ Ῥε {πε ἔτας 

1 Τμαί ἴπο Λ/αβήγσίο ἀῑά ποῖ α5 Έο5ε {ἐλίπ]κ (Ρ. 136) Ρτεοεάε Ῥαί 5οσθεά ἴπα 
Ρ]γεῖσα] πνγ]ίηςς 5 αἰτεαάγ Ιπάϊσαίοά Ὦυ /ϱΛγοίο 1. 9, 192334, περὶ δὲ τῆς κατὰ τὸ 
εἶδος ἀρχῆς...δι ἀκριβείας τῆς πρώτης φιλοσοφίας ἔργον ἔστι διορίσαι, ὥστε εἰ ἐκεῖνον 

τὸν καιρὸν ἀποκείσθω. ῬΒπί ἰῑ]5 ἆοες ποί Ρτοεο]αάε α5 Ποπι 5αρρορίπρ {λπαί ἴε πιεία- 
Ρ]ιγδίσα] ϱΥ5ίεπι οί Ατίρίοί]ε γγας σταἁα]]γ ε]αβοταίίηρ 1{Φε]{ 1π νε νγγ]έει”5 παπά απἆ 

ῬτοβαΡ!Ιγ {οτπιῖηπς τερεαίεά]γ {ιο 5αΏ]εοί οἱ 5 Ιθοίπτες 5ο {παί Ἱΐς ἀῑδιποίϊνε ἆοο- 
αῑπες υγου]ά Ῥε εοππια]]γ Ἱπιρ]αοά ἵπ ναί Απσίο(]ε υντοίθ. 

3 Ἰ/εεογοίος. Ἱ. 1, 338329, περὶ μὲν οὖν τῶν πρώτων αἰτίων τῆς φύσεως καὶ περὶ 
πάση» κινήσεως φυσικῆς, ἔτι δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν ἄνω φορὰν διακεκοσµηµένων ἄστρων 

καὶ περὶ τῶν στοιχείων τῶν σωματικῶν πὀσα τε καὶ ποῖα...Καὶ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς 
τῆς κοινῆς εἴρηται πρότερον. 

ὃ 9εε Ζε]]ετ, Ρ. 1ού, Π. 5. Ί985ε (Ρ. 212) οοπο]ιάες Ποπα ΥΙΠΙ. ϱ απᾶ 11. 5 οἱ {νε 
Σἱς/. πι. ἴῑναί Τέ τηαςί Ἠανε Ὄθει οοπιροδεά 5οπιε ἶππε α[ίετ ἴΊε Ῥαΐ]ε οἱ Ατρεία, 
αἲ νλῖοἩ ε]ερ]απίς Ὕγετο 5εεη {ΟΥ έιε Πγδί επιε ὮΥ {πε Μαοεάοπῖαης.-- Τε Ῥαδδασες ἵη 
γλίοὮ ἔἶνε γεἸοίοσγ πια]κες τείετεποθ {ο οἴ]ες γγοσ]ς5 ατα ἴ]ε {ο]ονήπρ : 

Ῥ]ς, 1. ο. 3, 49633, ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀναγκαῖον τὸ κιοῦν καὶ αὐτὸ κινεῖσθαι πρότερον 

εἴρηται: Ὑ]ετε {ε τοίετεποε ἶ5 ΡτοβαΡΙγ ποί {ο 493029 Ῥαί ἴο οί ντΠ. 6. 

Β]ς, ΤΠ. ο. 4, 416039, διασαφητέον δ᾽ ἐστὶν ὕστερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις 
(λετε {πε γντίέεγ 1ΠαΥ τείεχ {ο α ]ο5ί ἰγεαίῖσε περὶ τροφῆς ο {ο Όε ζσ0η.). 

ΤΠ, 5, 41731, τοῦτο δὲ πῶς δυνατὸν ἢ ἀδύνατον εἰρήκαμεν ἐν τοῖς καθόλου λόγοις 
περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχευ: ἴιε τείετεποε Ῥεῖηρ {ο 22ε σεμ. ἙΚ. 1. ο. Τ. 

ΤΠ. 5, 417317, ἔστιν ἡ κίνησις ἐνέργειά τι», ἀτελὴς µέντοι, καθάπερ ἐν ἑτέροις εἴρηται, 

τείαις {ο 2739. ΤΠ. 2, 291521. 
ΤΠ. 6, 417330, περὶ μὲν τούτων διασαφῆσαι καιρὸς γένοιτ’ ἂν καὶ εἰσαῦθις, τείετ5 πιοδί 

ῬτοῦαΡὈ]γ {ο 72ε 41. 111. 9ο. 4 απᾶ 5. 

ΠΠ. 7, 41037, δι ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα ὁρᾶται ἄλλος λόγος, τείετς {ο 72ε δεµοι 4, 

43705. 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. κκ 

τε]αίοῃ οἳ ἴπε Φγοζοίοσγ απάἁ ἴε Ζοοίοργ, ἴπνετε «απ ο πο 

ἁοιδί Ῥαΐ {ινα οοπιροβίείοη Οἱ {πε {οτπιεί ν/ας {οἰ[οινεά εἰοδεῖγ Ὦν 

ἔπαί ο {ια παῖπος ΡδγοΠο]οσίσαἱ νυτῖῆπσς οἰαδθεά {οσεί]ει ας {πα 

"βαγυα Δαὐιαδα: αἰελοισ] Τε ννου]ά 5εεπι εἶαί νο πιαςίε ἀταν) 

α ἀῑδείπείίοι απποης {Παρα απά αἰ]ουν ελαί νυλ]]α 56οπιε νετα «ΟΙΠ- 

Ῥοδεά δε[ογέ, οἴλει5 ννετο «οπἹροδεά οπΙγ αΓίε” ἴιο ῬΒϊο]οσίσαί 

Ττεαίίδες, νΏΙο] νιοι]ά 56επΙ {ο οοοΙΡΥ ἴλε πεχί Ρρίασα ἵπ ἔἶε 

φετίος οἱ Ατὶςίοι]ε΄ νους. Τμεδο Ρἱο]ορίσα] ἰτεαέίδες αἴο {ια 

ΠΙρΕ]γ Ιπεετεςίῖης απάἆ 5ασρεςίϊνο οἹαρίεις οἨ ἔἶα {αγές οὗ 4ί- 

2αὖς, ἴλο ἰτασίαίε οἩ 4ήμαί Ῥγοργενςίοη, απἁ Ἰ]αδίῖν (πα ννοσῖς 

προπ ἔμα (επεγαζίση οὗ «1ος. ΤῆΠε Π5ί πιοδέ ρτοβαΡ]γ οἰο5εά 

ΝΕ ελα είαβ/γείος----ἶιαῖ ἶ5 {ο 5αγ, Ιῖ ννας {πε ]αδί οἱ Ατὶςιο(]ε5 

ποτ] ἴο Ῥε ῬτουρΠί ἰπίο απγ{Πίησ Ίκαο Ιέδ Ρίοδεηί 5Παρε--- 

αἰποαρ] ἵνα πιαδί ο{ «ΟΓ5Ε ΓΕΠΙΕΠΙΡΕΓ Ι{ παςί ανα Ῥεεπ οπο ΟΓ 

ἴπε εατ]εςέ ννοτ]κ5 οἱ νΥμ]ο]ι Αεϊςίος]ε «ΚκείοΏεά {λα πιαίη Ιάεαδ". 

ο ἄν παν 423140, λέγω δὲ διαφορὰς αἳ τὰ στοιχεῖα διορίζουσι, θερμὸν Ψυχρόν, ξηρὺν 
ὑγρόν, περὶ ὧν εἰρήκαμεν πρότερον ἐν τοῖς περὶ στοιχείων, τείετ5 ἴο ᾖε σε1. Ἐκ. τ. 

6. 2. 

1Π. ϱ, 433011, περὶ δὲ ἀναπνοῆς καὶ ἐκπνοῆς καὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως ὕστερον ἐπι- 

σκεπτέον. 
ΤΠ, 1ο, 433018, ᾧ δὲ κιεῖ ὀργάνῳ ἡ ὄρεξις ἤδη τοῦτο σωµατικόν ἐστιν διὸ ἐν τοῖς 

κοινοῖε σώματος καὶ ψυχῆς ἔργοις θεωρητέον περὶ αὐτοῦ---αΏοιί Υυλ]ο] 5εε ἴ]ιε ποίε προπ 

πιε 
1 Έοχ ἴα ἀῑβετεπί τείετεηοςς 1π {ο ανα Λαζγα]ία 59ο Ῥοπίί, Ἰπάεκ Ατς. 

Ῥ.90. Έος ἴἶε νίενν ἴ]αί ία ανα Λ/αιωαζία πιαγ Ῥε ἵπ Ροῖπί ο οοπηροδΙίοη ῬτοΚκεῃ 
πρ Ἰπίο ἔννο στουρς ἵπ {λε πΊαηποι Ιπάϊσαίεά 5εο Ῥταπάϊ5, Απΐςίοί. 1192. Τ]ε ρτοιπά5 

οἳ πίς νίενν ατε [ναί ἵπ Ώε Υΐΐα 4όθΌλι απά {ε Δεοβίν. ο. Τι, 419 27 ἴἶνε νηήίετ τείετς 

{ο ἴἶναο Ττεαίϊςε οἩ Ῥατίς οἱ Απίπιαϊ α5 αἰτοαάγ νυτ]ίεη: ἐχεαί5 46706, ἴπε Τπαϊτίες 
οἩ Τήΐε απά ὨΏεαί]ῆ, α5 εοπο]αάϊηρ αἲὶ Ἠϊ νγοτίκς οἩ Απίπηαϊ5, απἁ η 2ε 6εη. 4. 
1ν. 1ο, 77706 {αἴτιον δὲ τοῦ μὲν εἶναι µακρόβιον ὁτιοῦν ζῷον...περὶ ὧν ὕστερον ἐροῦμεν) 

τερατᾶς ἴ]ε (τεα(ΐσε οπ 1,οπρενΙ!γ α5 51] {ο Ῥε υπ ίεη. 
3 Τ]αί ἴια ἱτοπίΐα οἩη {Πα Ῥατίς οἱ Απίηιαϊς ἶς Ῥτίος {ο {]αί οἨ ἴπα (επεταίίοη οί 

Απίπιαϊς ἶ5 ενἰἀεπί {τοπι ο (επ. 41. 1. 15, 729019, ἡ γὰρ φύσι παρὰ τὸ στόµα τὴν 
τελευτὴν τοῦ περιττώµατος συνήγαγε κάµψασα καθάπερ εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ 

τών μορίων λόγοις---ε αγ/. 4. ΠΠ. 5, 668.8, πῶς μὲν οὖν τρέφεται τὰ ἕφα...ἐν τοῖς 

'περὶ Ὑενέσεως λόγοις μᾶλλον ἁρμόξει σκοπεῖν κ.τ.λ. 
Τίνα γνουῖς 02ε ΄εέοσν 4 Μήιαίίνηι ἵ9 τε[οττεὰ ἴο ἵπ ὲ Ραή. 41. 1Ν. 11 609)1 6, ἡ 

δ’ αἰτία τῆς ἀποδίας αὐτών εἴρηται ἐν τοῖς περὶ τῆς πορείας τῶν ἕφων διωρισµένοι». 
5 Τμαί ἴλε Λ/είαβήγοίες ἵ απποης (ια Ἰαΐοτ γγοτ]κκς οἱ Απκίοί]ε ἶ5 εἶεαι ἠλήε αἰία 

{ποια ἴἶια {αοῖ ἰἶναί Απἰκίοι]α ἵπ Λεία. Α. τ, 081925 54Υ5 εἴρηται μὲν οὖν ἐν τοῖς ᾿Ἠθικοῖς 

τίς διαφορὰ τέχνης καὶ ἐπιστήμης, απἆ ἵπ Α. 4, 085313 Ὦς τε[ίεις {ο (πε /ήγοίος α5 



ΧχΧὶν ΤΗΕ ΡΟΥΟΠΟΙΟαΝΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

:ΤΠε Ώεγελοίοσγ οἳ Αιϊκίοί]ε Ί]ας δίαπἀς, Ὕπεη Ιοοκεά αἲ ἵπ 

οοππθςίῖοη ΥΠ 1έ5 ργοραΡ]ε ἀαῖε ο{ οοπιροδίΜοη, ππάνγαγ Ῥείνεεῃ 

{πε πια{ετία] τεπάετίησς οἱ Ρῃηγδίσαὶ δοΐεπος απά {πα πιοτα Ιάεαί 

{επάεηοῖες οἱ πιείαρΏγδίο. Απά ἴλμίὶς ἁοιρί]ο αδρεοί υνλ]ο]ι {να 

ἴγεαίῖδε {Πις «Ἡτοπο]ορίσα]Ιγ ΡΓοδεηίς νν]]] Ῥε {ουπά {ο Ῥε επ{Ιτε]γ. 

η αρτεεπιεηί γη Απκίο(]ε5 οοπεερίίοη οἱ Ρδγε[οἱοςσγ απἆ ελα 

πγοσίς οἱ {λε ρδγε]ο]ορί5έ. 

11. ΤΗΕ 900ΟΡΕ ΑΝΌ ΜΕΤΗΟΡ ΟΕ ΡΒ5δΥυομοΙιοαΥ ΑΔ8 

ΟΟΝΟΕΙΝΕΡ ΕΥ ΑΚΙΦΤΟΤΙΕ. | 

Απκίοί]ε” εοποερίίοη οἱ Ῥ5γε[οίοβγ ἶ5 αἰτεαάγ 5ἰία(εά {ος 5 

' 1π ιο ορεηίπς γγογάς ο Πἱ5 πιαῖη {τεαξῖσα οἨ {πε δαβ]εοίῖ. 1ὲ 5, 

Ἡε {ε]]5 τ15, α ΄Πϊδίοιγ οἱ {πο 5ο] (ἱστορία ψυχῆς) νηπἰεὮ Ἡε 
Ῥίοροςες {ο ραί Ῥείοτο 5. ΤΠἱς5 νοτά ΄Πϊδίουγ, Τε ἵ5 {τας, ἀῑά 

ποῖ «ΟΠΝΕΥ {ο Αεὶδίοί]ε {Ώε 568ΠΠε αδδοοία{ίοης ας ἴε Ῥεατς Το 5. 

Το Ἠίπι 1 πιεαπί αἰπιρίὶγ α ἀεδοηρίίοη, απ αοεουηί: ἴξ ας α 

οο]]εοίίοη οἱ οβδειναίίοης νΥΠΙεὮ Παά 5εατοε]γ τεασπεά {πε εχαοί 

ἀεάμοίϊνο οἰατασίει /Ώίοῃ ννου]ά «οηδείεαέα {ποπ Ιπίο ἔλε {οτπι 

ΟΓ α δείεηοε (ἐπιστήμη)'. ΑΠοινιιατάς Ιπάεεά Ίνε δα] βπά ἴπαί 

Ατϊδίοί]ε ἆοες ἀείειπιίπε {πε οβ]εοί πιαίίετ οἱ 5 Ιπνερδεραίίοης 

ἵῃ 56ἩΏ α ΠΙάΠΠΕΓ ας Το ταῖδο {πο τεδι]{ς οἱ Πΐς οΏδετναίέίοης Ιπίο 

τοα] 5οϊεπείῃο {οίπ. Ῥιΐ, αἲ δίατίῖπς, Ατὶςεοί]ε τας ἴο {96εί Πΐς 

νναΥ {ονγατάς {ια παΐιτα οἱ έλα Ρτοβίεπις νυλίοὮ η] Γα]ἱ ννϊεμῖπ 

ἴπε πε’ Πε]ά ο Κπον]εάσε νΏίε] ηε ἶ5 εἰαροταίίης. 

ΤΠε Πϊδίοτίσα] ἀενε]ορπιεπί απά {πε εδεεπ{ίαὶ παίμτε (φύσις 

καὶ οὐσία) ἵερτεδεπί {ιο (νο αδρεείς οἱ {πε 5οιἱ ν/μῖςἩ ἔλε Ρ5ΥςΠο- 

]οσϊ5έ, αεεοΓάϊπρ {ο Ατὶδίοί]ε, πιιδί οοηφίάετ. Ἡςο πιαδί, ειαί 15 

{ο 5αγ, 5ΙΡΡΙΥ οἩ {Πε οπε Παπά α σεηείίο Πϊδίοτγ οἱ {πε 5ο], 

Ῥτοσεάϊῖης {1ε Λ{εσβλνσίος: οὗτοι μὲν οὖν ὥσπερ λέγομεν καὶ µέχρι τούτου δυοῖν αἰτίαιν 

ὀφήφηντο ὧν ἡμεῖς διωρίσαµεν ἐν τοῖς περὶ φύσεως. 30 αἶδο Ῥ]. Μ. το7ό"8, περὶ μὲν 
οὖν τῆς τῶν αἰσθητῶν οὐσίας εἴρηται τίς ἐστι ἐν μὲν τῇ µεθόδῳ τῇ τῶν φυσικών περὶ τῆς 

ὕλης, ὕστερον δὲ περὶ τῆς κατ’ ἐνέργειαν. 

1 Έοι {ῖς οοποερίῖοη οί ἱστορία, ν. 44α), 3γ. 1. 31, 46324, απᾶά {. ἀπ. 1. 6, 

401312. 



ΙΝΤΕΟΡΠΌΟΤΙΟΝ. κχν 

ἴταςε ἵε ἵῃ 15 σταἁιαὶ] ἀενε]ορπιεηί {τοπι 5ἵπιρ]ει {ο πιοτε οοπιρ]εχ 

{οτπ]5; απάἆ οἩὐ {πε οίπει Παπά Ἡςε πιιςδί αάά {ο 51ο απ Π]δίοτίσαἱ 

απά σεπεῖεῖς απα]ἱγαίς {πε ]ορίσαὶ εχροςίοη οἱ {πε εοηδίαηπί 6556Π- 

αἱ παίατε πγΠπῖεὮ Ῥε]οπος {ο 5ομ] αἲ οπος ἵπ 15 Ίονει απά ἴε5 

Ἠϊσ]ει {οιπ1. ῬΒυΐ {ο ρ5γε]ο]ορίςί {5 {ο Ῥε πο αΏρίταςί 5ιάεπί 

οἱ ἴλα 5ου]. Ἠςε πιαδί Ργοσεοά {ο ποίε {5 ἀϊ[Πετεπί ρτορεγίῖςς, 

απά δειάγ ἴλο ΡΠεποππεπα οοουιτίης ἶπ οοπηεοοηπ νη]ν Τε 

πν]είλει {ευ Ῥε εχοἱιδίνε]γ ρογε]λίσαΙ ος 5Ἡατεά ἵπ «ΟΠΙΠΙΟΗ ΒΥ 

ἔλο απῖπια| ογσαπἱζαξίοῃ". 

Τ{ε πιεῖηοά οἱ {πε ΠΕΙ δεΐεηος Πίο] Ἡε ἴ5 οοηκίγαο(ίηρ {8 

αποϊπει ργεΙπιίπατγ αιεδίίοη γΥΠΙεὮ Αεὶδίοίϊε βπάς {έ δοπιεν/αί 
ἁῑποι]ε {ο αΏδννετ. Ἠονν, Γε αδΚ5, αἴε Ίνε {ο σαΐῃ α Κπον]εάσε 

οἱ ΕΠῖ5 5ου] ὁ ος πνμαῖ ἶ5 {ο Ρρτονίάε 5 γν(Ἡ α στουπά οἱ οεγίαϊπίγ 

(πίστι) [ος ους οοπε]αδίοη5 ΤΠε αιεδίοη υνΠίοἩ Ατδίοί]α 

ἴπις ταίδε5 οαηποί Ῥε φαίά {ο Ῥε αΠΥΝΊεΓε απΠδιγετεά Ὦγν Πίπῃ. 

Τ{Πε ΠΠπεοεδδαίΥ ἀῑςειποίίοη Ῥείνεεη ορδεΓνα{ίοη απά οοηφοίοις- 

Ώςςς, ας ἴε 5 {Γεφιεηί]γ πιαϊη{αϊπεςἁ, {ογίαπαίεΙγ ἁἷά ποί ῥρτεδεηπί 

Ιεδε]{ {ο Πΐς παπά, οἱ αἲ Ιεαδί ποίµίηρ υνΠίεὮ Ἡςε 5αγ5 επαβ]ος 115 

{ο οἶαςς Ἠϊπι εἴελει νε] {Ώοςε πο τερατά ἰπίειπαί Ιπίτοδρεςίίοη 

οἵ ἴἶλοβδε ννπο νίειν εχίεγπαἰ οΏδεΓναίίοῃ ας ἴπο πιείποά οΓ Ρ5ΥΕΠο- 

Ἰοσίσαὶ Ιπαιγ. ἎΝος ἆοες Αεϊσίοί]α ενεί 86ΕΠΙ {ο Ἱανο ἀείεί- 

πηΐπεά {ος Πϊπαδε]{ Ἠονυ [ας {πο πιείῃοά ο{ ρδγοΠο]ορίσα] ἱπνερίῖρα- 

Εἴοη Ίγας {ο Ῥο τεσαγάεά ας ἰάεπίῖσα] νε] (]λαί οἱ οίπετ {οτπι5 ος 

φοἰεη{ῖῃο Ἰπον]εάρε. ΤΠε οΡ]εοί οἱ ἵπαιίτγ ἵπ Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ ἶ5 

Ιπάθεά, Ἶς τεπιᾶτ]ςς, Ιάεπεῖσαἱ ννιὮ ε]ιαί οἱ αηγ οἴπει 5οἵεπος, απά 

Πιετείογα ἴξ 58επῃ5 παίιταἰ {ο εχρεοί {]αί {λε πιείλοά οἱ Ιηνεςίῖ- 

σαΐΐοη ψ]! Ῥε αἰςο οἱπιί]ατ: Ῥιΐ ἴξ π]αγ αἶσο Ῥε ἐἶλαί ἔε πιείποά 
οἱ ἱπαπίτγ νατῖες νι {πε παίατε οἱ {πε οβ]εοξ πΠπάεΓ οοηδίἆε{ᾶ- 

ἔομ, απά {πας 1 νν]] Ῥε πεσεδδατΥ {ο Ππά οί ναί Επί πιείποά 

ἵ6--πείπει ΄ ἀεάιοίίνε αγσιππεηί’ ος ΄ Ρ]αϊοπίο ἀῑνίδίιοπ” ΟΓ 56οπιε 

οἶνει {οτπῃ οἱ ἱπναςίσαίίοη, απά Εαγί]ες γν]αξ αγε {λε ρηϊπεῖρἰες 

΄ Ποπι νλ]ο]ι 5οἩ ππείλοά γη] Ῥερίη 15 τεβδοπίηρς. 

Το αιεςδίοης 5ος αξ {πεςε, Απδίοί]ςε, α5 πας Ῥεεη αἰγεαάγ 

ἱππρ]ες, γείαΓης πο {πιπιεάϊαίε 4ΠΘΥΥΕΓ, 1ηδίεαά, Ἡε Ρτοσεεάς {ο 

1 ε.41. 1. 1, 49231---Ιο. 



κχνί ΤΗΕ  ΡΡΥΟΠΟΙΟάΧ ΟΕ ΑΕΙΞΘΤΟΤΙΕ, 

επαπιεταίςα {πε ἀῑ[ετεπέ ρτοΡ]επης {ο νΠίο] {πε δείεπος πιἰιδέ 5οπι6 

Ί/αΥ οἱ οἴπει Ππά αη αΠΑΥΥΕΤ. «ούυίζγ α)ηόιζαμάᾶο ννοι]ἁ 8εεπι 

{ο Ῥε Ῥτίεβγ {λε τερ]γ Ἡοε υνοι]ά σῖνε {ο {πε ἁοαδίς νυλ]ο]ι Εῑπε 

Ιορ]οίαη πὶἰσΏί Γαΐδε αΡοιί ἴπε πιοάε ἵπ νυλῖοηἩ {πε δεαάγ οἳ 

Ρ5γοΠοἱοςγ 5Που]ά Ῥε ριγδήεά. Απά, αἲ αηΏηΥ ταῖς, ἴπε πιείποά ος 

ἔα φοΐεπος, Ὡς Ιπιρ]ές, οαπποί Ῥο αβεστίαϊπεά υπ] νο Πάνα 

αοαυῖτεά α οἶοδεί Κποι]εάσε οἱ έπε ρτοβίαεπις ννπ]οῖ 1 5αε]ςς {ο 

φοινα. Το Τ5ΨεΠοΙοβγ, ἵπ {αοῖ, Αεϊδίοί]ε πγου]ά 5εεπι {ο αρρὶγ 

ἴπε 5αππο Ρρηπείῖρ]ο α5 Ἡε αρρ]ε5 {ο ΕάΠίςςδ: 15 ριϊπεῖρ]ες απά 

ταδυ]έ5 πιαδε Ῥε ᾿ἀϊδοονετεά απάἁ Ῥριτδιεά αΠεγ ἴπο πιαππες ἵῃ 

ψ/ΠΙοὮ παέαταο ενἰάεπί]γ 5Ώενύς {Πεγ οΠοι]ά Ῥο 5εαάϊεά". Απά Τε 

6 {Πετείοίο ΠεΟΕΒΦάΙΥ {ο «ΟΠ18 {ο απ απάειδίαπάϊπς ας {ο τυαί 

Ί/ε Ἠανε {ο 5ίμάγ ῬείοΓα Ί/ε «8Ώ Ῥε 5Η{6 Οἱ ᾖοτυ ννε αἴα {ο ρτοςςεά 

ἵΏ ΟΙ Ιηνεςρα{ίοη. 

ο Τῃε ρτοβίεπὶς Πίο Ατίδίοῖιε ρτοροςος {ος ἔΠε εοπβἰάεταἴίοη 

οἱ {πε ΡδγεΠο]ορίςδί Ἠανε, ἵπ {ιο πι]ἆςί ο{ πιαεἩ {λπαί 5ουπάς ταί]ες 

απαμαίεά {ο ος 6815, ΠΙΒΥ Ροίηῖς ἐμαί ατα 561] Ῥροδδεςθεά ο 

τοα] Ιηίεταεςδί, Τῃο 5ειἀεπί οἱ 5ου], τε {ε]]ς 5, πιαδε ποίε υ]ιαῖξ 

6 {με οἶαςς οἱ 5εηι5 υιπάεΓ ΥΠίοὮ 5ου] {α15, απά ρατείοι]ατ]γ 

πηιδί ἀϊδεονει Ἠλπείμετ 1ξ ἶ5 5οπ]ο Ρροίεη/{ία] {ουπι οἱ εχἰδίεπος, 95, 

οη {πε οἴπετ Ἠαπά, α ΓΗ11Υ τεα]ζεᾶ {οτπι οἱ ααἰϊνΙγ. Αραίη, ἶ5 

οἱ ποπιοσεπεοις ἴπ α]] 15 ναγίοις {ΟΓΠ5, απὀἀ, 1{ ποῖ 5ο, α{α ἴπε 

νατίοι5 οἶαδθθες οἱ 5ο] ἀῑςπριίδηεά Ὦγ α σεπετίς οἵ 5ρεοίῃο ἁἩ- 

{οτοηςς } “{οι αἲ ρτεδεηί,’ Αεδίοί]ε αάάς, “ νυτίτεις νο ἱπνεδίϊραίε 

{πε 5ου] 56επῃ {ο οοπῇῃπο {Πείγ οΏδειναίίοηςδ {ο {πε 5ου] οἱ πιαῃ 

αἱοπε".. Α ἁϊπιοι]ίγ ποῖ [ας τεπιονεά {οπι εαί ]μ5δέ πιεπέίοπεά 

ἴ5 οοποθιποά υνέ] {πε τε]α{ίοη οἱ ἔπο ἀεβπίίοιῃ {ο {πε 5ο], απά 

ἴπο ἁαστεε ἴο ΝΠίοἩ 5ιιοὰ ἀεβηϊίοη «αη εχρτεδς ἴπε αια]είες 

Ῥε]οησίης {ο 5ου] ἵη ἴ5 ϱεπείαὶ ολαταςείαιϊδείο. Ἐπτί]πες, Ίνα 

το ἶγς, Ἡο ΕΠίΠ]ς5, {ο εχαπηῖπε {πε τε]αίίοη οἱ {πε {αοι]έγ οἱ ο{σαΠ 

{ο {με ορετα{ίοη οἱ {1ε {αοιΙ{γ, απά 59ε ΥΜΠείΠεί 1 Ῥε τεβδοη Οἵ 

(ΠίπΚίης, 5εΏ8ε ΟΓ Ρεοεϊνῖης {παί βιδί εἰαΐπῃς απαἱγαίς, 

1 }{η. Λο 1. Ί, 190805, µετιέναι δὲ πειρατέον ἑκάστας (τὰς ἄρχαν) ᾗ πεφύκασιν. 
3 10204, νῦν μὲν γὰρ οἱ λέγοντες καὶ ζητοῦντες περὶ ψυχῆς περὶ τῆς ἀνθρωπίνης 

µόνης ἐοίκασιν ἐπισκοπεῖν. 



ΙΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. Χχνῃ 

ο πο τε]αίῖοη οἱ 5ου] απἆ Ῥοάγ αΡρεᾶτ5 αβονε αἲἱ {ο Αεὶρίοί]α 
8 φα]εοί υνΠΙοῖ λε ρογολο]ορίδί σαηποί αΠοτά {ο Ίεανο Π- 

-ποιίοεά, ΤΠο ρτεαίετ πάπηρες οἳ ους πιεηία] θαΐος 56εΠΙ, Ἡς 

-ηοίοίς, {ο ἀερεπά ἱ1ροΏ 8οπιο οοπά{είοπ οί ος Ῥοά11γ οἴσαῃ : 

''απά ενεῃ {{ {ποιρΏί Ῥε αἱ]ονγεά {ο Ῥε 5οπιείμίπσ ννμίο] ἵ5δ πΠπςοῃ- 

᾿πεςίεά πν {πε ΡΠεποπιεπα οἱ Ῥοάγ, 5811, πιοβί οἱ οἱ πιοπίαὶ 

πιαηί[εδίαἴίοης----4ΏΡετ, ἁςδίτςε, 5εη5ε-ρεΓοερίίοη, ὅτο.---ννου]ἆ 5εοπα 

1ο δε βοοοπιραπίεά Ὦγ 5οππς οοπά{είοη ο{ ους οοσροτεα] ογραηίφπι, 

ο απά ενεῃ {ποισηί Ι{Φε]{ γνοι]ά 5εεπι {ο ἀεροπά 1ροῃ {λε 5εΠΦιΙΟἱ19 

Ρίείυτες οἳ ἱπιαρίπαίίοη, απἁ {ας οἰπη]]ατ]γν Ἱπιρὶγ α Ῥοά{ἱγ οοη- 

μα οοπα(ζαπί”. Α. νατῖείγ οἳ {αοί5, ἵπ 5Ποτί, Ατὶδίοίϊε Πο]άς, ννοι]ά 

86ΕΠΠ {ο Ῥεας ν]ίπεςς {ο ἴἩε οεἶοδε οοηπεοίίοη γηπίο διραίδίς 

"ῬείΏνεεῃ {πο ΡΠεποπιεπα ο{ 5ου] απά {Πε Ῥτοσεδεες οἱ Ῥοάγ, απἀ 

πας πιαἷκα ἴξε πεςεβδδαΓΥ {παί {πο Ώνο οτάοις οἱ {[αοῖ» 5Ποι]ά Ῥα 

5ίμά]εά ἵπ τε]αίίοη {ο 6αςἩ οἴ]ογ, 

Ῥδγε]μοίοβγ, νη(Ὦ Ατὶςίοί]ς, {λιις {α]]5 {ο α στεαί εχίοπί υπάοει 

ἴπε οοπιρτελεηςίνε δείεηποε οἱ παίυτα] ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ (φυσική). Τε 
πημδε Ἡούγενες Ῥε τεπιεπιῬετεά ἴπαί ρ]γβίο ος παίιταὶ δείΐεποε 

ππεαπέ ἴο Απὶδεοίε φοπιεπίπς νετ ἁἰΠετεπί Ίοπι Ὑ]μαί 1 

οοπιπιοπΙ πἹεᾶης {ο Ἡ5. Ἠῖ5 Ρ]ηγδίο 15 {πε βοίεποε ΥΥΠίοΣ «οΠ- 

οἰάετς {πε αια]ίος οἱ Ῥοάν ποί ἵπ {είς αὈδίταςί {εαίυτες Ῥιΐ 

 ταίπετ ἵπ Ελεῖς οοποτείοε πιαπίἰ[εδίαίίοης. ΊλΠεηπ Απδίοίιε 9είς 

Ἠ]πιδε]{ {ο 5ειάγ α διρ]εοί ρ[ιγδίσα]Ιγ (φυσικώς) ο ἴπνεδεραίες 

"18, α5 νο 5Ἱιου]ά 5αΥ, οοποτε(ε]γ----νη(λ πο οπε-θίάεά οοπρίἆεταίίοῃ 

οἱ {λα {αοῖς Ῥιαΐ ανν] απ αἰ]-επιργαείπς οοπιρτεΏεηδίοηῃ οἱ {πε 

ἀἰβετεπί αδρεοῖς οἱ {πε ρτοβἰεπι”, Ην Ῥ]αΐο ἴηπ {πε ΟΛώώνμς 

(27ο ϱ) Πε Ρε]ίενες ἴξ ἱ5 Ιπιροβδίρ]ε {ο 5ίιάγ Ρτορετ]γ {πε παίατε 

οἱ ἴἶε φοιὶ αρατῖ {οπι αΠΥ τείεγεπος {ο {πα τεδε οἱ παίαγε 

(ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως). 

Ῥ]ηγοίο ἔἶεη {π Αεϊκίοί]ε ἆοες πο, κε Μείαρ]υσίς, ἆεαὶ νεα 

1 /ο3”16, ἔοικε δὲ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη πάντα εἶναι μετὰ σώματος, θυμός... καὶ τὸ 

φιλεῖν τε καὶ μισεῖν κ.τ.λ. 

3 Ώε Λα. 41. 1. 1, 641331, τοῦ φυσικοῦ περὶ ψυχῆς ἂν εἴη λέγειν καὶ εἰδέναι. 

493'27, καὶ διὰ ταῦτα ἤδη φυσικοῦ τὸ θεωρῆσαι περὶ ψυχῆ». 

8 Έοι (ίς 6εη5ε οἳ φυσικῶο ερ. {λ. Δε ΥΠ. 3, 1714: 215. Π. Τν 19823. 

9ο  ἶ5 οοπίτασίεἆ ψηέἩ λογικώς 2ε σε. 1. 1, 316119. 



Χχν]ί ΤΗΕ  ΡΘΟΥΟΗΟΙΟάαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

Έιοδα αἰετῖριίος οἱ Βεΐπς υλίοἩ ατα ἱπιπιπέαρ]α απά ερααἑεά 

{ΤΟΠ αΠΥ πιαίοτίαὶ εχρτεδδίοη, ΠΟΙ Ἱ]κε πιαίπεπια{ϊο νε] ἴΊιοδε 

γπῖοὮ ν]]ε αποεπαπρεαΡβ]ο ατε γεί ἴο α ρτεαίετ οἱ Ιε5ς ἄερτεε 

Πηαοτία]ν εχρτοεςδοά: Ιέ ἱπνεεείραίᾳς, προπ {πο οοηίτατγ, ἴοδα 

πΠίοὮ αΓο αἲ οπος πιιίαΡβ]α απάἆ Ιπδεραταρ]ε {οπι 8οπις πια(ετία] 

επιροάἴπιεπεῖ. 1Τὲ τε]αίο Ῥρατοι]ατ]γ {ο {]λοβα. οβ]εοί5 υπο] 

Ῥοβρε55 απ Ιηίπησίο οαραείίγ οἱ ππονεππεηί: ἴε ἶ6, νε πιαγ αἱπιοδε 

5αΥ, {λε δεῖεποε ΟΙ ΡΠεΠοΟΠΊεΠα οἱ πιονεπιεπί”, Ῥαΐὲ {πε Απὶςίο- 

ἴε]ίαη ρ]γσίς ἶ5 ποῖ α Παςίγ ππα{οτία]δπα νΏῖοὮ δίαΐες ποίµίης Ρα 

τε {αὈσίο οί οἱ ψΠΙοἩ {πο οιραπίσπῃ ας {ο Ῥε οοηρίτιοἑεᾶ, Τε 

τας {ο ἆο πε] α]] {πο {ους Ῥεϊποῖϊρίες οἱ ΄οαιςες5᾽ Ἱπίο απ]ς]ι 

Ατϊκιοί]α 5αρβροδεά {πε εχἰδίεποο οἱ ενετγ οΡρ]εοί οοι]άἆ ὃῬα 

απα]γζεςά---ίπε πιαίετία] α5 5αρρ]γίηςσ {πο αοειαὶ εἰεπιεηίς ουί οἳ 

υλῖος απγ{(λίης ἵ5 πιαάς, {πο εβιοίεηί, οἵ αΡΕΠΟΥ ὮΥν νψλΏῖοῖι Τε ἵ5 

πιαάς, {πα {οιπια] α5 βἰνίης ἴἩε 5«Ἡαρο οἱ Ἰάεα υυΠίοἃ απγ ορ]εος 

εκΡρίοβςος, απά {1ο βπαϊ «αιςο ΟΥ ἔἩο Ιπεγίηοῖϊο οπά ἸΥἨίοὮ απΥ 

{οιπι οἳ οχϊδίεπος 5οε]κ {ο τοα]ἰζε'. “ΤΠο ρ]γαῖοίσε 5αΥ5 ελα 

αἰχίλ Ῥοο] ο {πε είαρήγοίος, “5Ποι]ά Ῥο5δεςς Κπον]εάσα πο 

οπ]Υ οἱ {πε πιατεΓῖαὶ Ῥι{ αἷδο οἱ {πε πιαίίος ἵη τε]αξῖοη {ο ἴ]α 

ἀεβηϊίοπ ὙΠίεἩ αχρί{αςδος 1ΐ5 τεαὶ ποίϊῖοη, απἁ ρατομ]ατ]ν ἵπ 

{αοί επῖς Ιαΐτες''  Απά {ο {Ίο 5απ]ο εβεοί {πο Ττεαίίδε οἩ {ια 

Ῥατίς οἱ ΑπίπιαΙ πιαϊηίαίης ἴπαί α Ίτιε ρῃγαίσαὶ ΡρΠΙΙοδορΗγ 

πημδέ οοηίεπί 1Ι{δε]{Γ νητἩ ηο πιοτο αὐείτασί, δαίεπιεπί οἳ {ο 

πιαϊετία| εἰεπιεηίς ο{ υΥΠίοἩ α ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ ἶ5 οοπιροδαά οἵ ος ια 

δίασες {ΏτοιρΏ νΠίοἩ απ ορ]εοί πιαδε Ἠανε ραδδεά Ῥοΐίοτε 1 

τεας] 1{5 βπα] {οσπ. Φ16Ἡ αΏ απα]γίῖς απάἆ σεηεέῖο 5οἵεποε 15, 54Υ5 

1 /{είαβΆ. Ἑ. 1, τοοθ"13, ἡ μὲν γὰρ φυσικὴ περὶ ἀχώριστα μὲν ἀλλ οὐκ ἀκίνητα, 

τῆς δὲ μαθηματικῆς ἔνια περὶ ἀκίνητα μὲν οὐ χωριστὰ δ᾽ ἴσως, ἀλλ ὡς ἐν ὕλῃ" ἡ δὲ 

πρώτη καὶ περὶ χωριστὰ καὶ ἀκίνητα. (Ορ. ᾖ4είαβήγ. Ἐ. 4, τοθτόβο; ᾖα. . 7, 
1ού/’”15. 

3 ήεἱαβήγς. Ἐ. 7, τοῦ/”2ο, ἡ μὲν οὖν φυσικὴ περὶ τὰ κινήσεως ἔχοντ ἀρχὴν ἐν 
αὑτοῖς ἐστίν. 

Σ 2/5. τπτ. 7, 108”24, ἐπεὶ δ᾽ αἱ αἰτίαι τέτταρες, περὶ πασῶν τοῦ φυσικοῦ εἰδέναι, 

καὶ εἰς πάσας ἀνάγων τὸ διὰ τἰ ἀποδώσει φυσικώς, τὴν ὕλην, τὸ εἶδος, τὸ κωῆσαν, τὸ 

οὗ ἕνεκα. 30 αἱςο 299”32 αηπᾶ 104”. 
4 }{εία. . 11, 1ο27"16, οὐ γὰρ µόνον περὶ τῆς ὕλης δεῖ γνωρίζειν τὸν φυσικὸν ἀλλὰ 

καὶ τῆς κατὰ τὸν λόγον καὶ μᾶλλον. 



ΙΝΊΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. χχίχ 

Απδίοε]ε, Πεε]ε Ῥείίει (απ γνου]ά Ῥε {ιο οατρεηίει’5 εχρἰαπαίίοῃ 

οἱ α νοοάεηπ Παπά: παγ, Ἱπάεεά, Ατϊδίοίιε νη(Ἡ αιῖεί παϊνείέ 

τεπηατ]ςς, ἴἩε οατρεηίες υγοι]ά ρῖνε {πε Ῥεΐΐες εκρἰαπαίίοπ οἱ {λα 

Ώνο, Ῥεσαιςεα Ἡς γ’οιμ]ά ποί οοπίεπὲ Πϊπιδε]{ νυν απ επαπιεταξίοῃ 

οἱ ἴα Παπιππεί οίτοκες υ/ΠῖοὮ πιαάε α Πο]ίοι ἩεΓε, απ εἰεναίίοῃ 

ἴπετε, Ῥαέ ννομ]ά αἱδο δίαίε {πε Γεᾶδοῃ ΥΥἨΥ Ἡς αἶπιεά {πε Ῥ]ον ἴΠ 

δες απἆ 5αςἩ α ΠΙάΏΠΕΓ, απά {ος νλαί οπἆ Πί5δ πιονεπιεηί5 Ὕγετα 

ἀἰτεςίεά. Απά {πετείοτε ἵπ αἰεπιρίῖης {ο εκρ]αίῃ {πε [αοίς οί 

απίπια]| εχϊδίεπος, Ρ]γδίο πας ποί [α1] {ο ἴακο αοοοιηί οἱ παπά 

ἃ5 ἴλε «οπςεειῖνε {οΓπῃ (εἶδος) ἵπ αἱ] Πνίπςρ {Ππίπος". 

Μείαρ]γοίοαἱ απά {ε]εο]ορίσαί Ἡούνενες ας ἵ5δ ἴπο παίι{α] 

ΡΙΗ]ο5ορΏγ οἵ Απϊσίοί]ε, Ιέ ἆοες ποῖ Ιδε]Ι) εχΏαιςί {πο εκρ]απᾶ- 

Ποτ οἳ {ἔἶα 5ου]. λετε 5ου] πενετ αηγ(Πίπς Ῥαΐ αείῖνε, πενεί 

πιοτε ἔπαη α Ρεϊποῖρ]ε ο{ πιονεπιεηί, Ρ]ιγδίο παῖσηί ἱπάεεά οἰαῖπι 

ἴΟ Ῥε οοπιρείεηέ {ο ἀῑδοιςς Τε. μέ 5ο [αχ ας 5ου] οαηποί Ῥοα 

5ο ἀἁοδοτίρεά, 5ο {ατ ἵε «θα5ε5 {ο {α]ἱ υνείπ {πε τερίοπ ΟΙ ἴ]ε 

Ρ]γαϊοϊςε". . Τε ἵ ἵΠ {αοί οΠΙΥ {λεδε ΡΠεποπιεπα οἱ 5ο] ΄Π]ο] 

ατα πο ἱπάερεπάεπί οἱ πια(ζεΓ᾽ ἴπαί Ρ]γσίο ἴ5δ οοπιρείεηί {ο 

Ἰηνεσίραία. Απά Ῥεδίάες, Ἡετο Ρ]γδίο αΡίε {ο ἆεαὶ νε αἱ 

Ῥογελίοαὶ ῬΏεποπιοπα, ἴπετε νγου]ά Ῥο τεα]]γ πο ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΥ 

Ῥεγοπά α ΡΙΙΙο5οΡΏΥ οἱ παίιγεῖ. 

Τ{ς ἔτι ἶς ἴἶαί 5οιὶ σαηποξ αοοοτάίπρ {ο Αεὶσίοί]ε Ῥε 

εάοαιαϊεῖγ ἀϊδοιδεεά Ὦγ εἶέπει Εἶνο πιείαρηγκίσα] ἐΓαηδοεπάεπί{α]ϊδί 

ος ἔλα Ρ]γ»ίο]ορῖσί 5εραταίεἰγ. Τπε ρ5γοβίσα] 5ἱάε οἱ Ἠαπ]αῃ 

παίέωτα ἵ5 οἱ 5ο Ρεου]ίαί α οματασίες, 5ο ἱπάερεπάεπί οἩ {Πε οπα 

1 ε Ῥαδως «4. 1. 1, 641339, λεκτέον εἴη τῷ περὶ φύσεως θεωρητικῷ περὶ 

ψυχῆς μᾶλλον ἢ περὶ τῆς ὕλης, ὅσῳ μᾶλλον ἡ ὕλη δὺ ἐκείνην φύσις ἐστὶν ἢ ἀνάπαλιν. 

Τ]α γ]ο]ε εἸαρίετ ἵ5 να]παδ]ε {ος {πε Πρ] 1 (Ἡτονι5 προῃ Ατ]κιοί]ε”5 πιείλοά ος 

εἰπἁγίης παίατε. ὉΡρ. 0ε οί 41. 3. Το4013, Ὑηετε Ίνα Ἠανε {ο εχρτεδδίοη 

µέθοδος φυσικὴ, οἵ γής] οπε Ρηποῖρ]ε ἶ5 ἡ φύσις οὐθὲν ποιεῖ µάτην. 

3 Ώε αγ. 4. τι 1, 641010, δῆλον οὖν ὧ οὐ περὶ πάσης ψυχῆς λεκτέον' οὐδὲ 

γὰρ πᾶσα ψυχἠ Φύσι». 

ἵ 8 Ἰγοία. Ἑ. 1, 192635, περὶ ψυχῆς ἐνίας θεωρῆσαι τοῦ φυσικοῦ ὅση μὴ ἄνευ τῆς 

: ὕλης ἐστίν. 
Όε δή. 1. 1, θᾳ1"14, εἰ γὰρ περὶ πάση» (τῆς ψυχῆς λέγει ἡ φυσική) οὐδεμία 

λείπεται παρὰ τὴν φυσικὴν ἐπιστήμην φιλοσοφία. ὁ γὰρ νοῦς τῶν νοητῶν. ὥστε περὶ 

πάντων ἡ φυσικὴ γνώσις ἂν εἴη κ.τ.λ. 



ΧΧΧ ΤΗΕ ΡΘΥΟΠΟΙΟάαΥ ΟΕ ΑΕΒΙΡΤΟΤΙΕ. 

οἷάᾳο οἱ Ρ]γοίσα| 5ΗΓΓοΙΠάίΠΡ, 5ο οοπΏεοῖεά οἩ ἴἶε οἴπει νε] 
Ρ]γςἰο]οσίσα] Ῥτοσςθ»ς», {μαί Ιέ οαπ οπ]γ Ῥο {1 απἀειδίοοά 

επτοις]Ἡ ἔλο οοπιβίπεά Ιαβοισς οἱ Ῥοίμ οιάεις οἱ Ιπαμίτει, ΤΠε 

(εε]ίησς {ος εχαπιρ]ε ατα πιαζετα]ίπεά Ιάεαδ (λόγοι ἔνυλοι) απά 

σαη οπ]γ Ρε απάσιδίοοά νε {πείγ 5αρεΓδεηδιοῖ5 α5ρεείς ατε {αΚεπ 

ἵπ οοηποσίίοη ν{ ἐλπεῖγ Ῥοάγ απἰεοεάεηίε. ἸΜείαρ]ψείς απἆ 

Ῥ]ηγοῖς πιαςέ ἵπ Γαοί Ρε Ρτοιρ]ί {οσεί]ες 1Γ νο κνου]ά εἱἰρβίν απάεί- 

σίαπά ἴε ΡΏεποπιεπα οἱ πιεηία] αοίῖοη. ΤΗἱ5 ἔννο-[ασεά εἶαταςίες 

ο{ ρ9γοΠμο]ορίσαί Ιπααίτ Απϊείοί]ε Π]αδίταίες {ος 5 ὮΥ α οεοποτείε 

ἠ]ιδέταίίοη. “Φαρροςς,” Πε 5αὐ5 “έπε απεείοη 5Που]ά Ρε ν/μαί 15 

8Ώσετ)δ ΤΠε {ταπεσεπάεπία]Ιδέ (διαλεκτικός) ννου]ά ἀεβποα 1ε α5 

νε ο[[οτί α[έο τοία[ἰαίίοΠ; έλα παέητα] ΡΙ]οδορ]ες νγου]ά ἁεδοτίρε 

ἵέας α ΓεΓΠιεΠί οἱ {πο ρειϊςαγάἶαὶ Ρἱοοά ος Ἱεαί. Ῥιέ, έλα νυσίέος 

σοε5 οἩ {ο Ιπιρίγ, ἔἩε ἔπιε Ρρ]γςίοϊδε νη]] {ακε αεσοιπί οἱ Ῥος] 

ἴπεδε αδρεοίς οἱ ος πιεηία| σίαίε». ]αδί, Πο εχρ]αίης, α5 ἵε {5 

αΏ ἱπδυ[βείεπί ἀαδοπρίοη οἱ α Ποιβε ίο επιπιεταίε {πε 5ίοπα 

απά {ἴπιρος ουίέ οἱ υυπίοῖ 1 ἵ5 «οπδίταοία, ιπ]εςς νε ποίο αξ 

Υε]] {ἶα «αἩδε απά {εαδοΏ οἳ Τές αχἰδίεηπσε α5 α 5Πε]ίει ασαἰηδί 

ἵπ]άτγ Ποπι γγπάς απά ταίη5: 5ο αἶδο {πε τε Ρρδγε]μο]οσίδε νι] 

τεοορηίθε {πε {αοί {παί {πε ςιρ]εοίίνε δίαίε απά ἴ5 ρ]ηγείσαὶ 

οοιπίεγρατί ατα ομπ]Ιγ ἀἰ[ετεπί δίάες οἵ αδροεεί5 ο{ οπο απά {ο 

Φ4Π1ς ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ---ᾱ ΡΠΕεΠοπιεποπ {[λεγείοτα ν/Πῖομ 5 οπΙγ 

τ1σΗεΙγ οοπιρτεπεπάαά νΏεῃ 155 ένο δἱάες αΓε οοηδἰάεγεά ἵπ ελιεῖς 

πιυίια] ἵπβπεηος προηπ εας] οέπεγ]. 

1 15 Ῥαΐ αποίπες ρ]αᾶςα ΟΓ {Πί5 5απιε δίαπάροϊηί γεν Αϊδεοῖ]ε 

Ἰηδίθίς ΟΠ {Ἡο πεεά οἱ απίεῖπο Ένο πιοἆες οἱ ρδγοΠο]ορίσαἱ ἵπ- 

νεςρα{ίοη ὙνΠπίοἩ οοΓΓεδροπά ἵη ρατε ἴο γπαί Ἠανε δἶποε Ῥεεῃ 

Κπονπ αξ τα(ίοπαΙ απά επιρἰτίσα]| ΡδγεΠοΙοςθγ. Το σταδρ ἔπα 

τηϊπά {π 15 {111 πιεαηίπς νο πηαδί πο, Ἡε Πο]άς, Κποι {{ πιετεῖν 

α5 α 5μΏρδίαησε: να πιιςί αάά οπ α Κπον]εάρε οἱ έ]ια αἰετῖραέες 

απά αοἲῖοηπ5 ὙΥΠίοἩ Ῥε]οπς {ο Πε. “Τῃο {τα 5αγς Απσίοῖ]ε, 

άβεεπις {ο Ῥο {ἴΠαί ἴ ἶ5 ποῖ οπἰγ α Κπον]εάσε οἱ ἴπε σεπετίςο 

οἰατασίετ οἱ απγ{Πίηρ νυπ]οῖ Ποἷρς {ουνατάς ἀείεςίΐης {πε οα15ες 

1 493320, διαφερόντως δ' ἂν ὁρίσαιτο φυσικό» τε καὶ διαλεκτικὸς ἕκαστον αὐτῶν, οἷον 
ὀργὴ τί ἐστίν...τίΣ οὖν ὁ φυσικὸς τούτων ;...ἢ μᾶλλον ὁ ἐξ ἀμφοῖν. 



τε πμ ο ον μη 

ο τπτ. 

ΙΝΤΕΟΡΟσΤΙΟΝ, ΧΧΧΙ 

οἱ ἔἶα ΡΓοβογεῖες οί διἡδίαποες---α5 ἵπ πιαϊλεπιαῖο ἔἶιο ἵκπον- 
Ἱεάσε οἱ θἰταίρ]ί απά ουγνεά οἱ {ἶε σεποατίο οἶατασίοι οἱ γγλαί 

ο 1 α Ἰἶποε ος α δΗρεΓβοίες αδοῖσίς 196 ἵΠ φεοίπρ {ο Ἠοιν ππαπΥ 
τὶσΏί αηρ]ες {πε απο]ες οἱ {πε {πίαπο]ε ατε εα1α|---Ριέξ ενεῃ οοἩ- 

νειδεῖν {πε Ἱπον]εάρε οἳ {νε ρτορετίῖες οοπετίριίες ἵηπ στοαί 

Πῃεαδιυτε ἴο α Κπον]εάσε οἱ {πα «να ος ἴπε σεπετῖο ποβίῖοπ.” 

ληποιίέ ἵπ Γαοί {πί5 Κπονγ]εάσε οἱ {πε ασια] πιαπ![αδία{ίοΠ5, ελα 

νατγίπρ ΡΏεποπιεπα ἵπ νΥλίοἩ {ιο 5ο] ἀἱδρίαγ» ἴὲς αοίῖοη, οἱΙΓ Ρ5Υ- 

ε]ο]οσίσα] 5ειάϊες νυν] Ίεανε 15 νε Εἶχε πιετε επιρίγ ΡΗΓαΡΕΟΙΟΡΥ 

οἱ Τταηδεεπάεπία]δπῃ (διαλεκτικῶς εἴρηνται καὶ κενώς ἅπαντες)'. 

Ατἰδίοϊ]ε ννου]ά 56επ ἴπεη {ο ΊαΚκε ἴ]Ἡε 5απιε νίον; οἱ {ια 

(πάν οἱ παπά α5 Ἠεσεὶ Ίας ἆοπα Ιπ α Ρ8δδαρε οἱ ἔπα 210Υε/0- 

ῥααΐα. ““Ἡ νε Ρίοροδε {ο λίπ]ς {ο πιἰπά,” νε πιαγ 5Πρροφε 

Ατϊρίοί]ο φαγίηςσ υνὮ ἴπε ἸΙαΐΐέες, “νε πιιδέ πο ο απ]έα 5ο 5Ἡγ 

οἱ 15 «ρεείαὶ ΡΠςεΠοπιεπα. ἸΜΙπά ἶ5 εδδεη{ία]]γ ααῖνε. Ῥαΐ ές 

{πα πα]πά ἶ5 αο!ἶνε, ἴε πας, ας ἴξ ὝνεΓε, έίει Ιδεί{, Τί {5 ντοπρ 
{ποετείοτα {ο ἴα]κα ἔλο παπά {ος α Ρ{ουρδδίοςς 9 α5 ἅῑά {λα οἷά 

ππείαρηγσίο νο] ἁἀῑνιάεά {νε ρτοσεδδίεςς ἱπγνατά Ἱήε οἱ {ια 

πηίπά {ποπη 1έ5 ουννατά Ἡία. Χο ροοά γη] Ῥε ἆοπε απ]εςς {λε 

πη]πά Ῥο νίενγεά ἵΏ ἴτ5 οοποτείε τεα]ΠΙ{γ, ἴπ 15 αοίίοη: απά {η 51ο] 

α Ίναγ ἴἶαί 15 πιαπ{εδία{ίοης ατα 5ε6Π {ο Ῥο ἀείειπιίπεά ΒΥ {ες 

ηννατά {οτος”. 

Τποε Μεί]οά οἳ Ῥ5δγε[οίοςΥ, α5 οοποεῖνεά ὮΥ Ατἰςίοί]ο, 5, {έ 

η] πον Ῥο ενἰάσηε, ποξ {ο Ῥε 5υπηπηοά 11 ἵπ απγ «ΠἱρΡρο]αε] οΓ 

Ἱπάιείίοη οἵ ἀεάπείοη. Αδειτεά]ν Ατίδίο(]ε 5(ιάγ οί Ρ5ΥΕΠο- 

Ίο6υ ἵ5 ρτεεπιϊπεηί]γ ἱπάμοίίνα. Ηείε, α5 ἵπ Εάλίςς, Ιέ ἶ5 {πε {αοί 
ανΏίοἩ {οτΠη ἔ]λα είατίίης ροϊπε, Μίπά απἀ Ῥοάγ α{ε, Ἶς ΓΘΔΘΟΠΑ, 

"Ιππιαἴε]γ ας πιαίίετ οἱ {αεί οοηπεοίεᾶ, απά 5οι] πιιςί {Πεγείοτε 

Ῥε εκρ]αϊπεά ὮΥ 5Η6Ἡ α εοποΓείε πιείλποά α5 νη]] ΓΗ]11γ τεοοσηίδε 

Ἡ5 επνίτομπηεηί, Βυΐ, αἲ {Ίνα 5απηε Είπε, {πε τεα] «εαγασίει οἱ αΏΥ 

ο]εοί οἱ Ιπνεκεραίίοη ἶ5 {ο Ῥα {οιπά ἵπ ἔμο οοηρἰάσγαξίοη οἱ 1έ5 

οπά : απἀ, 5ο {αΓ α5 Ελί5 ἶ5 {λα σᾶδε, Ρ5ΥΕΠοΙοΡΥ σοε5 Ῥογοπά {ια 

Σα, Ἡ, 493”. 
3. Γορίς ο 1ερεῖ, ἰταης]αίεά Ὦγ Ίλ. ὙΓα]]ασς, 8 34. 

5 Ε/Α. Αίο. 1. 4, τουςδῖό, ἀρχὴ γὰρ τὸ ὅτι. 



ΧΧΧΙἱ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

Ἱπιπιοάίαία [αοί, {πα αἵπιρία ἀαίαπι. Α παθυταὶ Ἠϊδίοτν οἱ ἴἶπα 

παπς, πλίο]Ὦ ἔτασςς 1έ ἵῃπ 15 Ῥτορίςςς Ποπ ΠποΓο εἰεπιεπίαίγ {ο 

πΊοΓς ἀενε]ορεά {οτπις, ἶ5 απάἀουρίοά!γ, Ατϊδίοί]ε γνου]ά Ίανε 5 

{ο Ῥε]ϊενς, α να]ααβί]ε οοπίτϊραίοη {ο {πε {πεοιγ οἱ Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ. 

Ῥιΐ {ια νγ]ο]ε ργεοεάες ἔπε Ρατ], {πε δαΏδίαηπος {πε αήριίες, 

απά α ννε]]-εδίαβ]ίσ]αά Φοίΐοεηςς οἱ {πε Φου] πιαδί ας Πε {α1ἱ {ο 

αοσοιπὲ {ος α οπιαμίπσ {ο ἹνἨίοἩ ἔλεσο ατίριίες οα]! ο 

τε[εττεά ας {ος {πα αἰήραίες {πεπιδε]νες εΠ]ος οΏδετναίίοι {6- 

οἱςίεις. 

111. ΤΗΕ ΡΕΕ-ΑΕΙΞΤΟΤΕΙΙΑΝ ΕΡςΥΟΠΗΟΙΟΑΥ. 

Τμο Πϊείοτίοα] τεϊΓοδρεοί οἱ Ργενῖοις Ρ5γεΠοἰοβυ ν/ΠίεὮ ος- 

ειρίες {ηα σγοαίεΓ ΡοΓίῖοη οἱ {πα Πτδέ Ῥοοἷκ οἱ {πε πιαῖπ {τεαίῖδε 

Π]ιδίταίοες {τίπογ {πο οοπιργεπεηδίνο πηαέατοε οἱ Απὶκιοῖ]ε5 

. οοποεερίίοη οἳ {πε 5οΐϊεποο οἱ πιϊπά. Ἠετε, αξ ἵπ Πϊδ οἴμει 

εοπιροδίίοης, {πε αἴπι οἱ Αεὶςίοε]α {5 {ο 5Ἡει; {λπαί ἔῑνε (πίπ]κκεις 

Ῥείοτο ΠἨϊπι Ὠαά Ῥεεη ἴοο οπε-θίάεά ἵπ {πεῖγ αθαάο απά ῑαά 

ένας Ιάεπεϊπεά 5οαἱ νη(Ὦ 5οπιε οπς ολαγαςίοατίδεῖς, γ’ΠΙεὮ ννας {εα]]γ 

οπ]γ α δἶπρ]αο {αοίοΓ ἵπ ρδγολῖσα] ορετα(ίοης. ]α5ί ἴπ [αεί α5 ἵῃ 

ες /εἱαβήγείας Λιϊφεοῖ]α οπευν Ίου Ἠΐ5 ριοάθοθδδος» Ἠαά Ιάεπίῖ- 

Πεά πον’ {πε πιαίίες ΠΟΥ {πε {οσπι γ(Ἡ τεα] Ρεϊπρ ογίταε δαΏδίαπος, 

ος ἵπ {πε ᾖ1ΐος Ἡον Ρτενίοις πιοτα]ςίς παά πιϊδίακεη νΙτίαα 

ΟΓ ΡτοβρεΓί{γ {οί {Ίο Παρρίπεςς οἱ νΠίο] {Πεγ Ίνετε οη]γ δἱάες ος 

αδρεοί5: 5ο ἵη {πε 5γεΛο/οςΎ νε ΠΠ Πϊπι επραρες ἵπ ροϊπίίης οί 

τηπο ἆἄερτεε {ο ΥΠΙοἩ Ῥτενίοις 5ιαάεηίς Παά «οπβπεά ἐλπεῖτ αί- 

{επ{ῖοη ΠΟΥ {ο {Πίς δἱάε, πον’ {ο {Παί, οἱ ρδγο]ίσαἱ ΡΏεποπιεπα. 

Τννο νναγς εδρεςία]Ιγ οἳ τερατάϊπο πιπά ατο τουορηΐσοά ΡΥ 

Ατϊκίοί]ε απλά {πε 5οπιενΠαί παῖνο νίανγ5 οἱ Ρρτενίοιδ Ρ5ΥΕΠο]ο- 

6ἱ5ί5. 9οπιο οἱ {πεπι Πα επιρῃαδίσεά 15 Ρετοερίίνε απά «ο6- 

η{(ῖνε {αοι]ς65, οἴμείς Ὠαά Ια]ά δίτοςδ5 οἨ 15 Ρον/ετς οἱ πιονεπιεηί 

1 ο). 1. 2, 1353"10, τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ µέρου». 



ΙΝΤΕΟΡΌΕΟΤΙΟΝ, πκχΙϊ 

] αοἰῖνε εχειοῖφε᾽. ΤΠε πιἶπά, ἵπ οἴμει ννογάς, Ἱαά Ῥαεῃ, 1{ ν/α 
Γεπιρ]ογ πιοάσγη Ρη{αδεοίοςγ, άεπιίβεά πονν νε] ελα Ιπίε]]εοί, 
ψηἑλ ἔπο γν]]: απά {λε ρτεαί ορ]εοῖ οἱ Ατὶςιο(]ε”5 νυγίεηρς οἨ 

5αρ]εοί οἱ Ρ8ΥΕΠΟΙΟΡΥ ἰ5 {ο αι {αί ΡοίἩ ἴἶεδα αδρεοίς ο{ 

ασ Ρδγε]ίσαἱ ορεΓαίίοη5 πιιδί Ρο {ακεπ {Πίο εοπρίἰἀεΓαίίοη---επαε 
- Όλα παπά πιαδὲ Ῥε ἰτεαίεὰ ποί πιετε]γ α5 α ρετοεϊνίης, Κπονίης 

Ταομ]έγ, οἱ α5 α ἁοδίτίησ αοϊίνα {αομ]έν, Ῥαΐέ α5 {ἶα ἴννο ἵῃ σοπι- 

Ῥϊπαξίοη---ᾱ5 βοπιείμίηςρ ἵπ [αεί ννΏῖοὮ ἶ5 αἲ οπος οοση/ΐνε απά 

εοπαίνε, τεοἰρἰεηί απά αοϊΐνς, δρίἰγῖειαὶ απάἆ πιαίοτία], ἱπίε]]οσέιιαὶ 

' "απᾶ επιοβίοπαΙ. Ἠεηοε ἴε ἶ5 {λα Ἡα ἀῑδοιδθον νίἩ φοπιενν]λαέ 

| "Ἱνεατίδοπηε ἀείαΙ] {πε πιοάϊΠεαίίοης σίνει Ὦυ Πεπιουγίέα», Ῥγίμα- 

'..βοία5 ος Απαχαροα» ἴο {πο νίεν νΠίοἩ Ιάεηείβεά πιῖπά γνῖε 
"ππονεπιεπί απά 5ροπίαπεοςς αοίίοη οἨ {λα οΠπε Παπά απά ἔλα 

Ὁ. ἁῑβοτοπί εχρἱαπαίίοης οἱ {λε Ῥτοσςδδες οἱ οοσηϊείοπ Ὦγ Έπιρε- 

Ὁς. ἆοο]ες ος Ῥἰαΐο οἩ {πα οἴμετ. ΤΠςο ἀείαῖ] οἱ {ποσο ογἰείοίσπης 

ο πιδέ Ῥο τοπ ἵπ {λε Ρ0ζοίοςγ Ιδείξ: Ίετε ἵε ἶ5 οΠ]γ πεοξδΡαΓΥ 

. {ο το[ο {ο {παπι 9ο {4Γ ἃ5 {ευ 56επῃ {ο {πουν ΠρΠί οἨ Ατίςτοί]ε5 

π -; ςΟΠοΕΡΒΟΠ οί ἔλο 8οεορε απά Ρρτοβ]επι οἱ Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ αδ νε Πανοα 

-'.ῬτενίοιςΙν οοηδἰάεγεά 1”. 

Το στεαί ἀε[εοί νγπῖοὮ Απσίοί]ο μπάς ἵη {πε ρτοσεάιτε ΟΓ Ρί6- 

νους Ρδγε]ο]οσίςίς ἶ5 {λε ἄεστεε {ο νΠίοὮ {ευ ἰσποτεά {πε Ῥοάἱ]γ 

- ανίτομπιοπέ οί σοι] απά οοπῃπεά {πείγ οΏδειναίίοπ5 ἴο {πε 

 πξυτα οἱ {πε πιεπίαὶ ορεταίίοης ἵπ {πεπηδε]νε». “ΤΠεγ αἰίας] 

τ. Εχς φουἱ {ο ἴπε Ὀοάγ νηελοιί ἐτγίης ἵπ αἀά[ξίοι {ο ἀείειπηίπε {πε 

Τ6ΔΦΟΏ ἨΝΊΏΥ ος ἴἶε οοπά{έίοη οἱ {λε Ροάγ απάες γνλίοἩ 5ο] 

1 'αΏαςΏπηπεπέ ἶ5 Ρτοάμσαεά : απά νλί]ε Μίαξίπσ ἴἶνε παίιτε οἱ ἴ]ε 

ρου] Ηδε]ῇ, (μεν ἀείεγπιίπε ποίλίηρ “νη(Ἡ τερατά {ο ἴ]ε παξυτε ος 

3 ἴνο Ῥοάγν υνὶοὮ ἶ5 ἴο τεσοῖνα {ε.. ΤΠεϊς Ρρτοοεάπτε ἵ5 {ἔἶας, 

4 ;.Αεϊδεοξ]ο Πο]άς, α5 ἱποοποϊσίοηί α5 έλα ἰγαηαπιίσταξίοη ἑλεοτίος ο{ 

1 Ρε 4π. 1. 4, 493”15, τὸ ἔμψυχον δὴ τοῦ ἀψύχου δυοῖν µάλιστα διαφέρει δοκεῖ, 

ορ. τε καὶ τῷ αἰσθάνεσθαι' παρειλήφαμεν δὲ καὶ παρὰ τῶν προγενεστέρων σχεδὸν 

:. δύο ταῦτα περὶ ψυχῆς. 
σος Έοι απ εχ]μαιςίνο αεσουπἰ οἱ Ῥτε-Ατϊκίοίε]αη Ῥ5γεΠο]οβΥγ 56ε Βἱερεε])5 

ο σεολίολίε εν Ῥογελοίαρίε; ΤΠεϊϊ 1, ίε Ρεγελοζοσίε νο Αγπίοίείο (6 οἴμα, 188ο). 

8 1. 3, 4ο]0πο, οἱ δὲ µόνον ἐπιχειροῦσι λέγειν ποῖόν τι ἡ ψυχή, περὶ δὲ τοῦ δεξοµένου 

σώματος οὐθὲν ἔτι προσδιορίζουσυ.. 

ΥΝΝ. ΑΕ. 6 



χχχίν ΤΗΡΞ ῬΡΥΟΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ, 

Ῥγί]ασοτσαπ 5ο]οο]ς, τοαδοπῖπσ ας {Μεγ ἆο “ας 1Ε 1 γνοτα Ρορρῖρ]α 

{οἵ αγ 5ου] {ο οἰοίλπε Ιἱδε]{ ἵπ ο Ῥοάγ.” Φου απά Ῥοάγ ατα 

οἩ {ηε οοπίταγ εἰοδε]γ αἀαρίεςά ἴο οπο αποίῃετ, απά {ο ἀϊδτερατά 

ἴπο παίιτε ο {πο Ῥοάγ ν/ΠΙεὮ 5 {ο Ῥε {ια τεοερίαο]ε οἱ 8οΠ16 

ἀεβηίίε {οίπι οἱ 5ου] ἶ5 α5 αΡδιτά αδ 1 να γνετε {ο 5ρεα]ς οἱ τε 

εατρεπίεΓ’ ατί α5 οἰοίπίπρ 1{δε]{ ἵπ βιΐες: {πε {τα]λ Ῥείηπς ενα 

5ου] οαπ π]αΚκε 15ε οἱ {πο Ῥοάγ οπ]γ πεί {πε 5απιε Ἡπηαίοις 

α5 ἴηοδο ἀπάοΓ ΥΠΙΕἩ απ ατί οαη ΠἹαΚε μ5ε οἱ ἴτ5 Πάπς Ιηδίτα- 

πιεηΐς.. 
ΤΠε Αἰοπιϊςίς Παά Ἱπάεοά αἰεπιρίεά {ο οχρ]αϊπ {πα τε]α{ίοῃ 

οἱ {πε Ῥοάγ {ο {ο 5ου]: απά Ὦν {πεῖγ οοποερίέίοη οἱ {νε 5ο] 

85 πιαάε 1 οἱ Ιπβηϊτε]γ 5πια]] σ]οῦα]ες Π]κα {μα πιοίες νε 566 ἵπ 

5ΙΏῬεαπῃς, ἴΠεγ Παά 5ουρµΏέ {ο εχρ]αῖπ {πο ψαΥ ἵπ νυμΙεὮ Τε 

Δοί5 προηπ {πα Ῥοάγ. ῬΒιΐ {πεί εχρἰαπαίίοη, Απϊδίοί]ε {πίπ]ςς, 

ἱ5 Ιαάἱογοιιδ]γ Ιηδαβιείεηί. Τί 15 ἵπ {αοί, 45 απ εχρ]απα{ίοη οἱ {ια 

ἵπβιεπος ὙΥΠίοἩ ἔπε παίπἆᾳ εχετοῖδες οἨ {Πε Ῥοάγ, πο ῬεΐΐεΓ ἴμαῃ 

Εἶαί ννΠ]οῖ ἔε οοπιεάίαπ ῬΠίάρρις σανε ΟΓ {πε πιονεπιεπίς οί 

ἴπο ννοοάεπ Αρμτοάΐτε οἱ Ώαάα]ας νπεπ ες τε[ειτεά 1 {ο απ ἵῃ- 

{εοίίοη οἱ αιἱεκσί]νοτ. 9οι1], 1ὲ δεεπᾳς {ο Ατὶδέοί]ε, ἆοες ποῖ αεί οἩ. 

ἴπο Ῥοάγ ἵπ Ελπίς πιαζεγία[Ι5εῖο πιαςΠίηο-]κα πιαηπες; Τε ἶ5 {πτοις]ι 

[πο ἵπβιεπος οἱ υ]] απἁ {ποιρΏί (διὼ προαιρέσεώς τινος καὶ 

νοήσεως) ελαί 5Ηο] ΙπίεΓαοίίοη οἱ 5ου απά Ῥοάν ἵ5 ροβδίρ]ε”. 

Απά ἵπ Απςιοϊ]ε ἆαγ ἔμετε ννας πο Πϊρίοτίαπ ο πιαϊετῖα]ίδπα {ο 

αἁά----'α5 1{ Ελπίς ννετε ποῖ ονίοις {ο {λε ναΓγ 5ανασε οπς Ῥείοτε 

οεἶεπος Ἠαά πιαάο {λε οΙἱρ]ίεςέ Ρεσϊηπίηρ”” 

Α Ἱκε απ8ραίμν οἩπ ἴλε ρατί οἱ Απϊδίοί]ε {ο απΥ ετιάεΙγ 

πιαϊεγία]ϊδείο Ρδγολοίοσγ αβρρεατς ἵπ {πο ἱαπσιασε ΥΠΙΕἩ Ἶςε 

πδες γή(Ἡ τεσατά {ο αἱ αἰεπιρίς {ο αἰίαοὮ ρηγσίσαὶ ρτεάϊσαϊες 

ἀῑτεοί]γ {ο {ἔἶε πηϊπά απά {ο 5ρεαΚ οἱ 5ό1/ α5 Ρεῖπρ πιονες οἵ 589- 

{αϊπίησ 5Ώοσ]κς. Μαπγ πιεπίαὶ ΡΠεποπιεπα αΓε Ιπάεεά, Ώε σταηίς, 

ππονεππεηί», απά ἐλίηκίησ πο Ιεβς {Παπ 8Πρ6ΕίΓ πΠΙΔΥ ἀερεπά οἩ Έε{- 

ταΐπ «Ἠαησες ἵπ ἴπε οισαπίςπ. “Ῥιέ {ο ἀεδοίρε ἴπε «ο 
ἂ5 {οε]ίπσ αΠΕ6ΙΥ ἶ5 πο πποτε αρΡρΓορτίαίε {παη {ο 5ρεα]ς οἱ 1{ α5 

1 1ο7ῦ24, παραπλήσιον δὲ λέγουσιν ὥσπερ εἴ τις φαίη τὴν τεκτονικὴν εἰς αὐλοὺς 

ἐνδύεσθαι. 

51. 3, «οὐ. 5 Ίπησο, (εοοΛίελ/ε αἷ. αήογἱα [ες Ἱ, 16. 



ΙΝΤΚΟΡΌΕΟΤΙΟΝ. ΧΧΝνΥ 

ο Ψεανίης ος Ῥιϊ]άϊηρ. Ῥειμαρς, Ιπάφεά, Ιέ ἶ6 Ῥείίος {ο 54Υ ποῖ 
τέρας ἴια οομ{ Ρίίες οἵ Ίσατης οἱ Ἱπίεις Ῥιέ ταί]οτ ἐπλαί ἐς πιαῃ 

.ἆοαδ 5ο {Πτοιση Π5 5ομ11.. Νου, Ατίσεοίίε οοπίπιι65, πηιιδέ ἐ]ίς 

Ῥε υηάειδίουά α5 {λποιρ]ᾗ {πο τους Ίνεγα οοπἀιμοίεά ἐπ 
ἴμο πιπά: αἲἱ ναί ἶ5 πιεαπὲ ἶ5 ἐπαῖ ἴ]ο Ῥτουςςς δοπιείπιος 

τεγπιϊπαϊες ἴπ, δοππείίπηες δίατίς {τοπ 5ομ]. Φεπ5ο-ρετοερίίοη, 

8 {ος εχαπηρ]ε, ἶ5 απ ἱηδίαηος ο α ππεπίαἱ αοί ξεγπιίπαξίπς ἵπ παῖπᾶ, 

Ῥεσαιςδε ἵῃ 5εη5ε-ρετςερίίοη α πιεγε]γ πιαϊεγία] Ρτοςθ55 Πας {ο Ρα 

Ῥτοισ]ί Ῥαε]ς ἴο παῖπά απά ἰταηδ]αίοά ΙΠίο α οοηδοίοις ἵπιασο: 

-.τεεο]]εςείίοῃ οη ἴπε οἴπετ Παπά {5 απ Ιπδίαπος Οἱ α Ρίοςθ5ς Πίο] 

Φίατίς ἔτοπα παὶπά---οπἱσίπαίες, ἔλαί ἶ5, ἵπ α οοΠδοίοιι5 5ιῬ]εοίῖνε 

εΠοτί ἔο τεσα α ]ο5ί ἰάεα απά επάς ἵπ {πε ρ]γςίο]οσίσαί 5μγνίναἱ 

οἱ ἵξ ἵῃ οι οτραπίςπι”. 

ο πε απΙγ οἳ «πε πιεπίαὶ ΡΠεποπιεπα ἵ5 αποϊ]ες Ρροῖηέε ννλ]οι 

-Αεδοίίε πιαἰπίαίης πιοδί ΦίτοηρΙΥ ἵπ {πα οπεοίπι ννΏίοἩ Ἶα 

- ρ8δ8ες οἨ ἴπε οοποερίίοης οἱ Πΐ5 Ρργεάεοθβδοί». Το τεβδοῖνε {ἶε 

ρου Ιπίο {πα ἀἰ[βετεηί εἰεπηεπίς {5 {ο Ίοδε δἱρΏί οἱ εμας οπιδἰπίης 

ΊοτοἙ, ἴμαί »γηίμείίο αΡΕΠΟΥ, ΙΥΠΙο] αἶοπε οαη τεπάεΓ Κπον]εάσε 

᾿Ῥοραίρίο. Ἐπιρεάος]ε5᾽ {πεοτγ ο{ οοσηίοη ἵ5 {Πα5 α πιοδί {π- 

'' αἀεαιαίε εχριεδδίοη οἱ ος πιεπίαὶ εΠΕΙΡΥ. Τί Πο]άς Εἶαί εαοῖ 

 ορ]εείίνε εἰεπιεπί ἵπ παίιτε ἵδ Κπονη ὮΥ α οοτεδροπάΐηπσ 

ο εἰεππεπί ἵη πηίπά---εασίὮ ὮΥ εατίῃ, γαίες Ὦγ νναίετ, Πτε ὮΥ Πτα. 
Ῥιΐ 5µεἩ ἀἱδ[αποίίοηῃ οἱ λε ἀϊβετεπί εἰεπιεηίς Ίο5ες ἱρΏί, Ατίς- 

τοι] ελίη]ςς, οἱ ]αδί ναί νετγ ροίπέ ν/πίςοὮ 5αρρ]ες {με ταβίοπα]ε 

οἱ Κπον]εάρα. 1: {5 ποί {ἶιε εἰεπιεπίς Ῥαΐ {νε ταῖῖος ΨΠΙοἩ δαβαίςί 

Ῥείνιεεη ἴἶεπι ἹΠΙοἩ επαθ]ε 5 ἴο Κπον: 5ο ἴπαί πειο 15 

' ενἰἀεηίϊν πο δε οἱ {πε εἰεπιεπίς Ῥείπρ Ῥτίεδεπί ἵπ ἴε πιπά 

ο Ν]ιχοιέ ἔλο ἀϊῃοιοπέ ταίίο απάἁ οοπιροδίείοης ΝΠίοἩ εδρεοῖαἰἰγ 

8οΐνε {ο οοηκεϊξμίε απ αοί οἱ Κπον]εάρε". 

ο πα, 4, 4ο8)11, τὸ δὲ λέγειν ὀργίζεσθαι τὴν ψυχὴν ὅμοιον κἂν εἴ τι λέγοι τὴν 

ο ψυχὴν ὑφαίνειν ἢ οἰκοδομεῖν' βέλτιον Ύὰρ ἴσως μὴ λέγειν τὴν ψυχὴν ἐλεεῖν ἢ µανθάνειν 

; ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπον τῇ ψυχῇ. 

3 χο8ύις, τοῦτο δὲ μὴ ὡς ἐν ἐκείνῃ τῆς κινήσεως οὔσης, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν µέχρι ἐκείνης, 

 ὁτὲ δ' ἀπ᾿ ἐκείνης, οἷον ἡ μὲν αἴσθησις ἀπὸ τωνδί, ἡ δ) ἀνάμνησι ἀπ᾿ ἐκείνης ἐπὶ τὰς ἐν 

τοῖς αἰσθητηρίοις κινήσεις ἢ µονάς. 
8-1. 6, 419], οὐδὲν οὖν ὄφελος εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐν τῇ ψυχῆ εἰ μὴ καὶ οἱ λόγοι 
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Χχχνἰ ΤΗΕ ΡΘΥΟΗΟΙΟΟΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

ΤΠε Ῥ]αϊοπίο Ρ5ΥοΠΟΙοςΥ 5αρρ]ᾗες πιαίοτία]ς {ος α Ίαΐσε ρατί 

οἱ Ατὶςο(]ε’ς οτΙἱοίδπι5 οἩ {Πα νίενς Πε]ά νυν {πε ἐπίπ]κεις οί ΠΙ5 

ἆαγ τεδρεο(ίπςδ φομ]. ΤΠε Πα][-πια(πεπιαἶσα] Πα][-πιείαρ]ηγοίσα] 

{πεοτίες οἱ {πε 777μώ πιεεί ν(Ὦ Πεί]ο δυπιραίΠείίο ἰτεαίπιεπῖ 

α{ Ατὶς(οί(]ε'5 Παπάς. ΤΠε ἀοοίτίπε οἳ α νγογ]ἆ-θοι] “ἀῑδιτιριιεαά 

βοοοτάϊπσ {ο Πατπιοπίο παπηθεις” απά “Ῥοτπε αἰοσείπει ἵηπ Ἠαί- 

πιοπίς οοιΓ5ε5” {ητονής, ἴο Αιςίοι]ε΄ς παϊπά, Ῥα{ Πε]ε Πσπί προπ 

{πε τεα] αερίίοης οί Ρ5ΥΟΠοΙοςργ’. Ὑεί, α5 Τεϊομπιβ]]ες τεπαϊπά5 

α5 (0 {1/1Ε1, Ρ. 252), Ατὶςιοί]ε΄5 {Ἱεοςυ οἱ α ετεα{ῖνε {εᾶδοη 15 ἵῃ 

ΦΟΠ16 τεδρεοί5 οπΙγ α ἀενε]ορπιεπί οἱ Ῥ]αΐο᾿5 «οπεερίίοη οἱ α 

ποΓ]ά-θομ]: απά {πε ἱποοπβίδίοποῖος Πίος Ατὶκιοί]ε Ρτοδαῖς 

Ἱηίετρτγείαίίοηπ ο{ {πε αεκρτεδδίοης οἱ {πε 77ης ἀΐδεονει5 ΙπΠ 

{πε ἁοοίτῖπε ηαά Ῥεεπ Ρρατί]γ {οίε5δεεΠ ὮΥυ Ῥ]αίο Πίπιδε/ (7ήμ. 

29 Ο). Απο] ρεηεταΙ]]γ ἶ πο 56εΠ αἲ Ἠΐ Ῥεσε γπεπ επ- 

ρασεά ἵη οτἰἰοῖζίηπς Ῥ]αΐο. Ὀ πρ]]οδορ]ηῖσα] Ἠονγενει α5 α{ε {πε 

ατσρυπιεηίς Ῥτουρῆί ασαἰηςδί {Πε Ιάεα ο{ (οοά ἵπ {πε Α{έπΐος ος 

ασαϊησί ἰάεας σεπετα]γ ἵπ ἴπε /είαβήγοίΐος, ἴΊλεγ ΄ατε δαγρ8δδεά 

ἵπ αι{Ρ]πρ οοππιοηρἰαοεπεςς ὮΥ ἴλοδε ἁἰτεσίεά ἵπ ἔπε 5γεβο- 

00Ύ ασαἰησί {ιο {πεοιγ οἱ α ψοτ]ἆ-δοι]. (Οοπδίταίπς Ητετα]]γ αἲὶ 

Ειναι Ῥ]αΐο δαίά αΌοιί {με 5ου] Ῥείηρ α οἶτο]ε---ἴἩε 5ρΏετε οἱ {πα 

«φαΠ16᾽ απά ἴλο «Ρηετο οἱ ἔἶλα ΄οἴμοτ----Απίκίοίίο σοε5 οἩ ἴο 

οῬ]αεοί {λαί έπο 5ο] οαπποῖ Ῥε τερτεδεπίεά α5 α πιαρηϊζμάε (µέγε- 

θος)---ἴαί δἵηος οἴτομ]ας πιονεπιεπί ἶ5 ενετ]αςίίηρ {πε {ποιρ]Ώί οἱ 

Ελίς γυοτ]ἀ-δοι] νν]] Ῥε 5ο ἴοο (α5 ἰ{ Ατὶκίοί]ε Πϊπιδε]{ ἀῑά πος 

οἰαΐπ ]ιδί ἐπί5 είοιπαὶ (ποιρΏί {ος Ἠΐ5 ο/η ΄οΓεαίῖνε τεαδοΠ), 

ἴλπαξ {Ποισαί ἶ5 Π]κογ.τεδί {απ πιοῖίοη, απά {παί “Παρρίπεςς 

σαηποί Ῥο απ ατίραίε οἱ νυπαί ἶ5 αείεᾷ οἩη Ὦγ {οτσος.;. 1 15, α5 

Τοαϊο]μπι]]ος νυν πο πηπιεπίεά Ρρ]εαδαπίτν τεπ]ατ]κς, αξ ΙΓ οπα 

Ίντα {ο οπ]Πείζε (αοεί]ᾗε΄5 δαγίπβρ, “τεεῃ ἶ5 {πε σο]άεπ ἴτεε ο{ 

{ες οη {με ρτοιπά {Παί ρο]ά ἶ5 ποῖ στεεη, απά {]αί α ἴτεε ἰ5 ποῖ 

τηαἆς οί πιείαὶ Ῥεσαιιδε οίΠεινῖδε {{5 5αΡρ οοι]ά ποίῖ Ῥε αδθιπλΙ]α{εά 

Ὦγ ἀῑβαδίον. | 

ἐνέσονται καὶ ἡ σύνθεσις' Ὑνωριεῖ γὰρ ἕκαστον τὸ ὅμοιον, τὸ δ) ὀστοῦν ἢ τὸν ἄνθρωπον 

οὐθὲν εἰ μὴ καὶ ταῦτ’ ἐνέσται. τοῦτο δ᾽ ὅτι ἀδύνατον, οὐθὲν δεῖ λέγειν. 

111.18, οὐ. 



ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ. κχαν]ϊ 

Ῥ]αϊοπίς ῬαγοΠοίοβγ ΠἩοννενετ ἁῑά ποῖ «οπΏπα ἰδε]ί {ο 

τῖπε οἱ α γοτ]ά-δοιὶ Ρρτορουπάσά ἵπ {πο 7η. «ΤΠ 

ἔρ ιο αχίοπι οἱ οοπίταάἰσίίοπ Ἠαά Ώθει 5οπιεν/ηαί 

/ αρρ]ίεά {ο ἀῑδείπριίςη Ἐ οᾶδοπ {τοπ ΑΡρρείϊία απἀ Ροῖ] 

ρἰτῖε ο{ Ιπάϊσηαίίοη, {λε 5εηςε ο Ποποις (θυμὸς) νυΏῖς] 
"ἴπε τεᾶδοη: απάἆ ἵπ {με 7ὔμώλμο ἴἶοδα ἴητες {αοι] ες ατα 

α ἴο ἀῑΠετεπί Ροπίίοης οἱ {πε Ρ]γκίο]ορίσαί δίτιοέατε, 

Πανίης τς ἀννε]]ίπςο ἵπ ἔΊε Ἠεαςά, δρίπῖε Ῥεΐπςρ Ιοσαίεά ἵπ 

αδί απ Ἠεατί, απᾶ αρρείίίε τεδίάΐης ἵη {λε ΊονεΓ τεσίοπ5 

6 69 Ὦ). Τ]εςδε {αομ]ῖες ν/ετε αεοογάϊηρ]γ τερατάεά α5 

14ΠΥ Ρατί5 (μέρη) οἵ Κἰπάς (εἴδη οἵ γένη) οἱ 5ου]: απά {ποισΊι 

ταῖδος [να απεδίίοι (Αεριιδδίς, 436) νυπείλει εαο] οἱ ἔΏεςε 

η5 Ῥε 5εραταίε ος ἹΠεί]ος 1έ Ῥο υνἩ ελα γ]οἷε 5ου] (όλῃ 
(ῇ) ναί νε ατα εησασεά ἵπ εαεὮ ραγίίομίας αρρἱἰσαίίοη, Πΐ5 
| εχροβ!ίοη {επάς {ο τεσατά {πα ἴ{ητεε α5 δεραίαίε απά 

πάεπῖὲ επε]{είᾳ5, 5ο {ας νε (λ]π]ς ντ οπε ραΓε, ἀθείτε νε 

,, θπά 5Ώειν ορ]γί{ νε] α (πίτα ρατί ο{ οι πιεηία] οτραπίςηι”. 
5 φεραταίίοη οἱ Γαοι]είε» αΡρεαί5 {ο Ατὶετοί]ε ἀεοίάεά]γ 

ΓαοΐοΙγ. Το τερατά {πε παπά α5 τεαδοπίπρ υΗἩ οπς 

[Γ Ιδε]ί, ἀεδιτίπσ νηὮ αποίηετ, απἆ 5ο {οΓίΠ, ἱ5 {ο ἆε- 

Ἱπαρ]ιοΙ]γ Τὲ5 εδδεηίἶαὶ απίέγ. ΤΠε Ῥοάγ ΒΥ Ιδε]ί οαπποί 

Υ ἴοτπ α φυ[Ποϊεπί Ῥοπά οἱ μπίοῃπ: απἀά νε ατα πιο 

’ Ὦγ ἔἶιε ἀἰβποα]έν οἱ βπάίηρ 5οπης {οζοο οἵ Οο{Ἡεί ΥΝΠΙΟἩ 

ιοοοιηέ {ος {λε αοἰιαὶ οπεπεςς οἱ οις πιεπίαἱ οὐἴσαπίδηι”. 

5υο] α δἱπιρ]ε ἀῑνίδίοη οἱ {αοι]είες α5 {ναί οἱ ταῖοπαἱ 

Ποπαί ἶ5 εχροβθεά {ο έἔπε οΡ]εοίίοη Εἶναί ανν] επιΏταςες 

ν]οἳι {αἰ1 νηεμίη «αα] οἱ ἔἶιεσε ἔνγο δίάςς οἳ οι παξατς". 

ΡαΡΙΥ Ἡούνενει α5 Μι Ατο]πετ-Η]πᾶά 5ασσεςίς (οιγμα] οί ΡΛἰ]οᾳςγ, πο. 10) 
οσῖσα] ρατίίίοη οἱ ἴπε 71γισμς 15 ποί {ο Ῥε {αἰκεη Πετα]]γ, απά εἶνε απῖγ 

Ώια 5ου] {π ἴλε Ὠωκο ἶ5 οοπιραρίο υίἩ (πε (Πτοεί[ο]ά ἀῑνίείοη οἳ {πε 

πε αδδιπιρίίον (λαί “«ἴπ οοηπεοίοη Ὑ ἴπε Ῥοάγ 5ο] α5δαπῃες οθτίαϊίπ 
| ο 416 {ΕΠΙΡΟΤαΤΥ απά οη]γ εχἰςί .. τεἰαίίοπι {ο {λε Ῥοάγ.” 

1. .. ΑΗ ἔχει δὲ ἀπορίαν εὐθὺς πῶς τε δεῖ .- λέγειν τῆς ψυχῆς καὶ πόσα. 

τωα ἄπειρα Φαίνεται, καὶ οὐ µόνον ἅ τινες λέγουσι διορίζοντες λογιστικὸν καὶ 



ο ο 

ΧΧΧΝΙΙ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάΑΥ ΟΕ ΑΚΙΞΤΟΤΙΕ. 

ΤΈπερφε οΠεἰείδπ5 οἩ Ρτενίοις Ρ5γςΠο]ορίςίς ατε ενἰἀεη{]γ πος 

επί]τε]γ {]ε δε]{-5αεϊδβεά νοκ Πίο] Ἐταποῖ Ῥασοπ 5αρροβδεά 

α1ἱ Ατὶς(ο(]ες Πϊςίοτίσοαί ἱπνεςίραίίοηπς {ο Ῥε. Αεὶθίοί]ε ἶ5 ποξ 

πηετε]γ φοεΚίηπςσ {ο ἀεπιο]ίδη αἲ εχἰδίίησ {Παοτίες Ῥείοτο ρ{ο- 

οεεάϊῖηρ {ο ἆενε]ορε Πΐ5 οἵηΏ νίεν5: οἱ αἲ αηΠΥ ταῖς, Ἡο ἵ5 πο 

ἀεπιο]ςβίηςρ {πΠεπι πεΓε]γ {ος {πε ἀεπιομέίοπ) φαΚκα. Τ{α Πΐς- 

{ογίσαὶ 5ίαπάροϊηέ, ΥΥΠΙΟἨ ἶ5 5ο ολαταοίετίςείο οἱ Αικεοίί]ε ἵπ αἲὶ 

Πἱ5 νυτ]ίηρς, Πας απ επίίτε]γ ἀϊβετεηέ δἱρηίΠοαπςοςε. Το Απβίοί]α 

α5 {ο (Οο]ετίάσε, “πε νετ {αεί {λαί αΠΥ ἀοοίίπε Παά Ῥεεπ 

Ῥε]μενεά Υ (ποιςηίζα] πιεῃ τνας ρατί οἱ ἴπε ρτοβίεπι ἔο ὃῬε 

φοἱνες, Ία5 οπε οἱ {πο ΡΠεΠοπιεπα {ο Ῥε αοοουπἰεά {ο Απά 

{ νο πιαςί αἰ]οιν ἴπαί Απδίοίιε 5πεινς Ηείε Ῥούνετ οἳ νἰενπς 

α οοποερίίοη {Τοπ {πε δίαπἀροϊπε οἱ 5 οτἰσίπαί αἀνοσαίέες 

απά ἴεπάς ἵπ 6επεταὶ {ο οπείοίδε ἃ ἴΠεοΓΥ ἴοο πιμοἩ Ποπι ἴε 

Ρἱαί{οτπι οἱ Πΐδ οἵνη {οιπιι]α απά ἁοοίτίπας, νο πιιδέ ποπε ἴλε 

1ε55 τεοοςηΐ5αο {πε να]ιε ο{ {πο Πσ]ᾗί Πε {Ώτουνς προπ Ρρτεοεάίπς 

ΡδγεΠο]ορίσαἱ δρεοιμ]αίίοη. Τε Ρίερα(ες 5 αἲ {με Ἱεαςδί {ος ἴε 

ταςυ]ές Ἡε Πίπηδε]{ νν]] Ιαγ Ῥείοτε α5: Τε Πε]ρς α5 {ο ἀπάαιδίαπά 

ἴπο δἰσηϊῃοαπος οἱ Πΐ5 οὔ/ῃ ννοΓκ ὮΥ {πο δίαίεπιεπε οἱ {λα ἔο 

γ/πΙο] 1Ε ἶδ ορροδεά: Ἡε Ρίνες 115 α Κεεπετ αρρτεοϊαίοη οἱ ἴπα 

ἁἰ[ποι]είες νΏίο] Ίνα ανα {ο [αςς απά ο{ {πε ἆαπσετς ν/πῖοὮ ννα 

πιαδέ ανοῖά. Αἰτεαάγ Ίνα Ἠανε Ἱεατηοά {οπι ἴε πιἰδία]ες 

οἱ Ρρτενίοις {Ππίηκεις ἴλπαί πο αΏδίγαςί ἴΏεοτγ οἳ παπά γη] 

5α{150 {πε {αοῖ5 νΠ]εὮ οσα] {οι εχρ]απαίίοηπ: ἴλαί νε πιαδε 

πο Ππαξε οι ἱηνοδίραίίοῃ. οἱ Ῥδγελίσαὶἱ ΡΠεποπιεπα ἴο ἴα 

δἱησ]ο Ρρῃαςο οί {]είτ οχἰδίοηςε ἵῃπ πἹαΠ: {ἴλαί {πο Ῥοάί]γ επνίτοη- 

πηεηέ πηαςί ποί Ῥε {γεαίοά α5 οἱ πο ἱπιροτίαπσε: απά {ἴλαί {πα 
υπ οἱ {λε πιεπία] {αομ]ες Ππιαδί Ῥο Ῥεγοπά αἱἱ ἐπίπσς 5ίεεά- 

{α5{ἱγ πιαϊηίαίπεά’. Απά Ατίδίοε]ε ον’Ώ ἀεβηϊείοη οἱ ἔπε Φου] ἶ5 

ἵπ σΓεαί ρατί ΟΠΙΥ α τεδίαίεππεηί ο{ ἴπεςε ἀἰΠετεπί Ρρτοροβίίοης. 

1 δε 4Η. 1. 5, 419016, πάντες δὲ καὶ οἱ διὰ τὸ Ὑνωρίζειν καὶ αἰσθάνεσθαι τὰ ὄντα 
τὴν ψυχἠὴν ἐκ τῶν στοιχείων λέγοντες αὐτὴν, καὶ οἱ τὸ κιψητικώτατο», οὐ περὶ πάσης 
λέγουσι ψυχῆς. 



ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΙΧ 

ΟΊΝ. ΑΕΙ6ΤΟΤΙ,Ε)5 ΏΕΕΙΝΙΤΙΟΝ ΟΕ 9οῦ1, 

Υ ἴο ιπἀειδίαπά {πε Αεὶρίοίε]ίαπ ἀεβπίοῃ ΟΓ {πε οι] 

5 α ΠΠοΓΟ ἴαη οτάίπατγ αοαιαϊηίαπος νε {πο {οεληϊσα] 

Ιου οἱ Απρίοί]ε είαῤείω. Το Ῥερίη νε, ννε πια 

. Αεϊκίοί]ε τεσατάς {πα 5ου] απά Ῥοάγ ας {νο δίάες οἱ 4η 

5, ἵπ νΥΠ]ο]ι {λε ορροδίηςσ ΠἹεπηΡεις οΠΙΥ οχἰςί ἵπ {Ἡε ἴτις 

οἱ ἴπε επι ἵη {είς οοπιρίπαξίοη νε εαοἩ οἴπει. ΤΠε 

ες Ῥεσίης Πὶς ἱπαιιίτγ ννίέἩ έμα [αοῖ οἱ {πα οχἰδίεπος οἱ παἴυγα] 

πο ορ]εοί. Τπετε αΓε παίιτα] α5 ορροδεὰ {ο ατηβοία! ἐΠίηρς: 
ι Φιε]ι παέηγαὶ ΡΙ6ΠΟΠΙΕΠα {ποΓα ατα 5οπις γυηίοὮ Ῥο58ο55 

οἴ]οις ΝΠΙο] αΓο Π{είες. 1α{ε Ιδε]{, Ἡε ἀἆεβῄπες, α5 ἴ]ε 

9 οἱ πιετίείοΠ, ἵπογοαδο απά ἀἆεσαγ {τοπι απ πίοτπαὶ Ρτίη- 

ο. Ἠεια ἴπεπ, ἵπ {πο “Πνίηςρ πατιταὶ οΡ]εεί) νο Ππά α 

ἴο τεα]1γ ννλίοῖι Ρργεβεηίς 5 ν(] ἔννο δἷάες ο: αδρεοῖς---ἴπε 

δν ἴπε οἴ]ει 5ο]. Ῥαΐέ Ροάγ Ιδε]ί ἱ5 ποῖ 5ου]: 5ου] ἰ5 

α] 18 ἴπας, ἴτοπι Ατίς(ο(]ε'ς Ρροῖπί οἱ νΙθυν, πιοτε Ο: ἷε5ς ἆε- 

επί οη {με Ῥοάγ: Ῥαέ {ὲ ἶ5 οπΙγ οἩ {πα οίπες παπά {Π 5οιἱ 

οὲ Όοάγ. αἰίαίης 1ΐ5 ἴτιε τεα]Ι{γ. Ῥοάγ ἶ5 ἴπεπ ποί 5ο πιο] έλα 

ηγοίσαὶ Ῥαρί οἱ {πε 5ο] α5 5ου] {πε σαιιδα οἱ τεᾶδοη οἱ {πε 
... Τμε Ρ]γείο]ορίσαὶ ΡΏεποπποπα οἱ ἔαο Ῥοάυ βπά, ἵπ [89ἱ, 
μέᾗ ἵπ 5ου], ας ἐλεῖγ βπα] οιίοοπις, Ώαέ α5 αἲ ἔἶνα δαπΠ1ς Εἶπιε 

επά απά Πΐσπει πιεαπίης. Ἱπ Ατὶεοί]ε οὔΏῃ ρεομ]ίας 

»οἱο6Υ, 5ου] ἶς {πε ου ίαπίία] τεα]ίγ ος «9δεποε (οὐσία) οἳ 

αγ. 
Απηκίοι]ος ΤΠεοΙΥ ο{ Θιβδίαηοο ἶ5 Ἰε]] Ίποινη {ο Ρα ζω]! οΓ 

επ ἱποεοηβίδίοποίες. ἸΛ/Πίε οἩ ἴπε οπο Παπά {πε Ιορίςαι 

ο5 τεσατά ομὐρίαπος ας ἔλο ἱπάϊνίάμαί οΏ]εοξ, ἔἶνα ραγου]α 

σ (τόδε τι)---5αε]Ἡ απά 5υςἷι α ΠΠ, 5µοἩ απά 516Ἡ α ρ]απί, ἴπε 

ῥήγοίος {εφιεηίϊγ Ιάεπεί(γ τεαὶ Ῥείης νηέα {Πε απίνειδα] ΟΓ 

τἱο ποϊίοι---Πιαπ ος Ῥίαπέ οοποεϊνεά οἱ ἵπ ἐλπεί ϱεπεταὶ 

ἀ, 41314, ζωὴν δὲ λέγομεν τὴν δι’ αὐτοῦ τροφήν τε καὶ αὔξησω καὶ φθίσυ. 



Χ ΤΗΕ, ΡΟΥΟΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

εἸαταοίοτ. Το {πε ἰταοί ΄οη (αἰοροτίες ΄Πτοί δΗΏείαποες᾽ ατα 

ἀεβηϊίε {ουγπις οἱ εχἰδίεηςσε, ΄δεοεοπάατγ δαΏδίαποςες) ἴπε 6επετα 

απά δρεοίος ἵπ γγΠίοὮ βτδί ιΏδίαποςς ατα οοπἰαϊπαάἸ: {ο ἔἶα 

υηγίτετ ΟοΓ {πε εαβήγσίος, απαϊἁ πιο] {παί οοιγεδροπάς επεἰτε]γ' 

ΥΠ {λε {εαοΠίπς οἱ {πο Ο/ΡάΠΟΠΗ, ἴπετε ἶ5 α {επάεπογ ἔο τεσατά 

«Πτοί 5μΏδίαποςς᾽ α5 5ρεοῖῃο ΓοΓπ5 απά οοπςε(ἑμ{ΐνα ποξίοης". 

ΤΈμαςε {νο ᾽αοοοιηί5 ΟΓ 5μΏδίαπος αἴαο ποί Ίοινενει τεα]]γ 5ο 

{αγ αρατί α5 {Που ατα 5οπιείίπιος {ἐποισΗΏί {ο Ῥαε. ἈΝείϊπες ἵπ Πΐ5 

]οσίσαὶ ποτ ἵη Ἠ]5 πιείαρηγαίσαί νντίησς ἆοες Ατὶςίοί]ε οβξεπίΡΙγ 

τεοεᾶε {τοπ Πἱ5 απίασοΠί5πῃ {ο {πο Ῥ]αΐοπίς αοοοιπί οἱ τεα] Ῥείπς 

οἵ ἵγιε εχἰδίεποε. Το Ρἰαΐο, {με τεαὶ Ἠαά Ῥεεπ ἴπε σεπετα] 

ποίίοη, ἔλο απίνογα] Ρειπιαπεηί εἰεππεπέ ν/ΠίςὮ νγας {ο Ῥε {ουπά 

ἵῃπ πο οπο Ἱπάϊνιάια] (Πίπς, Ῥαέ γεί ανα Πε απἆ εχἰδίεποε {ο 

ἴπεπι αἷ]---ἔλα ᾖαάΐεα (α5 Τε ἱ5 οοπιπιοπ]γ ἀεδίσπαίεά) πγπῖοἩ πιαὰε 

εαο] ἐλίπς {ο Ῥα γπαί ἵέ αεπα]]γ να. Ασαϊπςε ἐπί {πεοιγ ος 

ἴπε «ταα],) Αεὶς(ο(]ε5 ΡΠΙΙο5οΡΏγ ἶ5 οπο οοπ{ίπαοις Ρτοίε»ί. Το 

Ατὶσίο(]αε {πε τααὶ Ῥείΐησ, {ο φαΏρίαπίϊία| (τιίΠ, (πε εδδεη/ία] 

παίητο οἱ {Πῖπσς-- [ου Ὦγ αἳὶ έπεσε ἴεγπις Ίνα Π]αΥ ἰταηδίαίε τα 

(τοε]ς εχρτεςδδίοη---1ες ἵπ ἐπθ, απίοη οἱ ἔννο εἰεπιεπίς, ΥΥΠίο] πιαΥ 

ἜῬο. δεραταίοά ὮΥν απ εΠβοτί οἱ απα]γαί5, Ῥαΐέ ννυΏίς]Ὦ {ουπι εοπιρ]ε-- 

πιεηίαΓΥ οίάες ἵπ «νετγ τεα]]γ εχἰςείηρ (πίῃπς. ΤΠο πἹεπ]ρεις οί 

επῖς απϊλείίο φγη{]εςί πια Ῥε νατίοιδΙγ ἀεποπιϊπαίεά. ΊΝε 

ΠΙαΥ 5αΥ {λαί ενειγ(]µ]ποσ νυΏῖοὮ τεα]ἰγ «ἶδ, απά {ο νλίς]ι απα]είες 

αἰίαοὮ {πεπιδε]νας, ἱ5 {πα ταδυ]ί οἱ α οοαΠίίοηπ Ῥείψεειπ απ πΠ- 

{οτπιεά οπἱρίπα] Ιπάεξειπιπαία πιαίίες (ὕλη) οη {πε οπε Παπά, 

1. (αίορ. ο. 6, 34811, οὐσία δέ ἐστι ἡ κυριώτατά τε καὶ πρώτως καὶ μάλιστα 

λεγομένη, ἢ µήτε καθ’ ὑποκειμένου τινὸς λέγεται μήτ᾽ ἐν ὑποκειμένῳ τωί ἐστιν, οἷον ὁ τὶς 

ἄνθρωπος ἢ ὁ τὶς ἵππος' δεύτεραι δὲ οὐσίαι λέγονται ἐν οἷς εἴδεσιν αἱ πρώτως οὐσίαι λεγό- 

µεναι ὑπάρχουσι. 399 αἶςο ἠ/είαβήγο. Ἰ. 3, 192038, οὐσία ἵ εκρ]αϊπεά α5 τὸ μὴ καθ’ 
᾿ ὑποκειμένου ἀλλὰ καθ’ οὗ τὰ ἄλλα. 941] πιογε ἀεβηϊιεΙγ 1ὲ ἶ5 φαἱἀ, (αἱερογίο, 3019, 

πᾶσα δὲ οὐσία δοκεῖ τόδε τι σηµαίνει: α τει] αἶδο εχργες5εά Ίη {πε τεαδοπίπος οΕ 
Δήεἱαβή. Ἄ. 16, ΙΟ 134, τῶν Καθόλου λεγομένων οὐθὲν οὐσία. ὉΡρ. αἱδο σεμ. 4. 

ΙΥ. 4, 67034. 
3 |ήεαβή. Ἰ. 7, 103251, εἶδο δὲ λέγω τὸ τἰ ἦν εἶναι ἑκάστου καὶ τὴν πρώτην 

οὐσίαν. ᾖἌ. 11. 1937, ἡ οὐσία Ύάρ ἐστι τὸ εἶδος τὸ ἕνον...... απά ποτε ο]εατ]γ 1ο2751, 
τὸ τί ἦν εἶναι ἕκαστον ἐπὶ τινῶν μὲν ταὐτόν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν πρώτων οὐσιῶν, οἷον καµπυ- 

λότης καὶ Καμπυλότητι εἶναι, εἰ πρώτη ἐστίν. λέγω δὲ πρώτην ἣ μὴ λέγεται τῷ ἄλλο ἐν 

ἄλλῳ εἶναι καὶ ὑποκειμένῳ ὡς ὕλη. 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

ο ὮΥ Απὶσίοξ]ς, ἶ9 ἔἶας έλα οπἰσῖπαὶ ομΏσίταίαπῃ, ἴΠε ἵῃπ- 

ης αη{ογπιεά ίατῖηρ-ροϊπε ννμίο]Ὦ ἶς α5 γεί πιεΓο περα{ίοη, 

Ομ υαπάείετπιίπεά 5οπιεἡίῃπσ Ῥαδ5ες {οπι 5 κίαίο ΟΓ 

περα(ίνα οχἰδίεπος Ιπίο {πα οἱ τεαὶ ἀεβηίέο Ρείης. Ότ 

να ΠΙΑΥ 5αΥ, ενεΓγ τοαὶ (λίπος ἶ αξ οπος Ἱπάϊνίάιαϊ απά 

| : Τε ἶ5 εἶε]οι απ ἱπάϊνίάιια] απίνοιδα[ἰζεά Ργ {ια τε]αίίοπ5 

Τε οχἰςίς οἱ: απ υπίνεγρα] Ἱπάϊνίάια]ζοά {λτοιρ] {ια 

Γ οοπάΙξίοης νγλίο] ἀείειπιϊπαίε οχἰςίεπος ἴπιροδες οἩ {ξ, 

ῃ οἱ εησς {πι [ες ἵπ ἔῑα {1 ἀείεγπιίπεά οοποτείε 

πα ἵῃ {λα νασιε ος επιρίγ αείτασί: οἨ, ἵπ Απὶςίοίε]αῃ 

ου, Π ἱδ α οοπβἰπαίοη (σύνολον) ἵπ ΝΠΙο πιαίίεΓ 

ἵη {οτππ απά {οί ραἶπ5 τοαΠίγ {Ώτοιρῃ απ α5 γεί 

ποά πιαξίαΓ]. Απά ἵῃ 5οπι6 διςὮ 56Π5ς ας ἐπὶ Φου] ἶ5 {πα 

-ἴπαί ἶ5, ἔλε οοποτείε τεαΠίν οἱ διρσίαηπίίαΙ {ταίῃ οί 

5ου] ἔλετείοτςα, Απϊσεοε]α Πἱπιδε]{ οἰσεννποτα 54Υ5, ἶ5 {λε τοα]ῖ- 

οἱ {λε Ῥοάγ (ἐνέργεια σώματος)". ΤΗϊ5 «εοπεερίίοπ οί 
:8ἱοη οοουρίες α Ρτοπιίπεηί ρίαοςε ἵπ Ατὶς(ο(]ε ΡΠΙΙΟ5οΡΗΏΥ. 

πνοτ]ά Ατὶδεοί]ε τερατάεά α5 α ρεγρείιαίὶ ρτοσςςς ο{ ἀενε]ορ- 

-ᾱ οηδίαηί ἰγαης[ογπιαξίοη οἳ γυλαξ πιετε]γ Ἠαά έλα Ρον/ος 

ης Ιπίο {λαί ννπῖεὮ αοίια]]γ εχῖσίεά. Ἐκίδίεποε {]εγείογε 
ά 56 Έννο ἱπδεραταΡίε απά οοττε]αίῖναε αδροεί οἵ 15 

αἴίοης---α οίαΐς οἱ Ροίοεπ{αΠΙέν ος «αραβΙΠέγ (δύναμις) οἩ {λα 

-ᾱ απά α δίαίο ο{ αοζια]Ιζαΐοη οἵ τοα]Ζα{ίοη (ἐνέργεια) οἨ 

: ον. . το, 19350120, Καθόλου δ᾽ οὐκ ἔστιν οὐσία, ἀλλὰ σύνολόν τι ἐκ 

τοῦ λόγου καὶ τησδὶ τῆς ὕλης ὡς καθόλου. ΟΡ. το57’29, ἡ οὐσία γάρ ἐστι τὸ 

τὸ ἑνόν, ἐξ οὗ καὶ τῆς ὕλης ἡ σύνοδος λέγεται οὐσία. Απά {πε 5εη5ε οί Γ4]]Υ 

πἰπθά τεα]εγ α5 εφι]να]εηί {ο οὐσία ἵ5 ριαί πιοδί οἱεατ]Ύ 2ε {ηή2Υῤγάί. ο. 13) 

ν τὰ μὲν ἄνευ δυνάµεως ἐνέργειαί εἶσιν, οἷον αἱ πρώται οὐσίαι. Έοτ Απρίοί]ες 
ρῖοη οἱ ὕλη {νε ποπ οπηνᾳ Ῥαβδαρες ατα Ἱπιροτίαπί: 2ε 62Η. 1. 4, 3329”3, ἔστι 

μάλιστα μὲν καὶ κυρίως τὸ ὑποκείμενον Ὑενέσεως καὶ φθορᾶς δεκτικόν: ήαάα. Ἡ. 

4827, ὕλην δὲ λέγω ἣ μὴ τόδε τι οὖσα ἐνεργείᾳ δυνάµει ἐστὶ τόδε τι: ΟΙ πποτα 

' ἵη Λία. . 3, 1910”30, λέγω δ᾽ ὕλην ἡ καθ’ αὐτὴν µήτε τι µήτε ποσὸν µήτε 

μηθὲν λέγεται οἷς ὥρισται τὸ ὄν. 9ο 5ΗΟΤΙΊΥ Ιέ ἶ5 (]ε ἀόριστον, ἴπε απάεἰεγπαίπεά. 

”.Ηεία. Ἡ. 3, 1943:35- 



ΧΠΙ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟΑΥ ΟΕ ΑΕΒΙΞΤΟΤΙΕ. 

ἴπο οίπει---(Πῖς τεα]ζαίίοη Ῥεΐπρ Ιδε]{ ἵπ {πτη οη]γ α θίασο ος 

Ροΐεπ/ία]έγ {ος {ο ἀενε]ορπιεπί ο{ 8οπ]ε οί]οι αδρεςσί οἱ τεα[1{γ. 

Τ{ 9]ιοι]ά Ὦε ενιάεπί {Τοπι {Πῖ5 ἵπ ννλαί 5εηςο 1έ ἶ5 {παί 5ο] ἶ5 {ια 

τεα]Ζαΐΐοη οἱ {πε Ῥοάγ. ἸλΗλοιέ 5ου], Απὶσεοειε ἱπιρ]ίες, έλα 

Ῥοάγ ἶ5 α πιεΓο Ρροίεπίία] αχἰδίεποε, α ΏἹεΓε Ροδδίρ]ε δαΏδίγαίαπα 

{ος ἀενε]ορπιεπέ ἵπ [αέυτα : 1ὲ ἶ5 ποίβίηρ ασια] ος τοα], Ῥπέ {νε 

ὙΝΠο]ε πιεαηίηρ οΓα Ροίεπίία| οαραοΙ{γ ες ΙΠ 1ἱ5 τείεΓεποε {ο {λα 

αοεια] τοα]ζα{ἱοη ΥΥΠῖοἩ εχρίεδδος Ιξ. ἸΤιδέ α5 {πε 5εεᾷ Γ6ας]ες 

{5 ἴγας πιεαηίηπσ Ιπ {πο ἴΓεςο, 5ο ἴποα 5ου] οοπςε{ζιέες {πα τα] 

εἰσπίῃσαποε ο{ {πε Ῥοάγ. δοι] ἶ5 {5 ποῖ οΠΙΥ {ε τεα]ζαΐίοη, 

{με ἴταο πιεαπίπρ ο{ {1ο Ῥοάγ: ἴξ {5 αἰδο ἵπ α 8εῃ5ε 1{5 επά οἵ 

(ειπιίηα{ίοη. ἸλΠεη απ οισαηίδπι Πας αἀἆναποεά 5ο ἴαΓ α5 ἴο 

Ῥο55ε55 α 5ο], {ξ πας τεασεΠεά, ας {έ ν/είε, ἵες ]α5ὲ δίασε ἵπ ἀενε]ορ- 

ππεηί. 

Το εχρίθςς {Πὶ5 αδρεοί οἱ {πε πιεπίαὶ {Πποίίοης, Απὶκεοί]ε 

πηα]κος ι15ε Οἱ {πο ν/οτά οπίεἰοεΙΥ (ἐντελέχεια). Τ{ε ννοτά ἶ6 οπς 

ψΝΠίςὮ εχρ]αῖης Ι9ε]{. Ἐτοεαιεπ{]γ, ΙΕ ἱδίτας, Απδίοί]ε {αἲ]5 {ο ἆτανγ 

ΑΏΥ σἰτῖος πο οί ἀϊἰδεηείίοη Ῥείνεεη εὐ{είες απἀ πες: Ῥιϊτ 

η {ΠεοΥ, αἲ Ιεαδί, πο (νο ατε ἀεβηϊιεΙγ δεραταίεά {οπι οαο]ι 

οἴπετ, απά ἐνέργεια τερτοδεηίς ΠΙΕΓΕΙΥ α δίασε οἨ ἴλπο ραίΏ Το- 

Ἠατάς ἐντελέχεια. Ἐπίε]εοἃγ ἵπ 5Ἱοτί ἶ5 {πε τοεα]ἰζαΐίοη γΥπίς]ι 

οοηίαἰπς {Πε επά (τέλος) οἳ α Ῥτοςσεδ8: ἴπο οοπιρ]είο εχργεδδίοΠ 

οί . 8οπ1ε {ιποίίοῃ---ἴπο Ρεγ[εοίίοη ΟΙ 5οΟΠΠΕ ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ, ἔπα 

]α5έ δίασς η {παί ρτοσεςς Ποπ Ρροίεπ{ἰαΠέγ {ο τεα]Ιγ ννπ]οῖι να 

Ἠανο αἰγοαάγ ποῖίσεά”. δοιἱ ἴπεη ἶ5 ποί οη]γ {πε τοα]ζαξίοη οἳ 

ἴπα Ῥοάγ : Ιΐ ἶ5 1{5 ΡεΓ[εοί τεα]ζα{ίοη οἱ ΓΗ1ἱ ἀενε]ορπιεῃέ, 

Τηετε ἶ5 ποίενετ α Γιγίῃπετ ἀϊ[βετοηπ{ίαίίοη ο{ {πε ἴειπι ἐντελε- 

χεια ἵπ ἴ]ιο ἀεβπίβοη οί {πε 5ου]. ΤΠε {111 ἀενε]ορπιεπί οἱ αΠηΥ 

οβ]εοί οἵ οί αΏΠΥ Ιάεα πιαγ Ῥε εἰίπει ἱπιρ]αίΙε ος εχρ]οῖ. "ΤΠο 

εοσπί(εϊνα Ρούνετ5 οἱ Ππ]αΠ {ΟΥ ἱηδίαπος ᾖπά ἰλείγ ἀενε]ορπιεπί οἩ. 

ἴΏε οπε Παπά {η {λε Ροβδεδδίοη οἱ δεἰεπ{ίῃο (τιίΏς απἆ σεπετα] 

1. ΕΣ. Λς. ΙΧ. 9, ΤΙ7ΟΔΙ7, ἡ δὲ δύναµις εἷς τὴν ἐνέργειαν ἀνάγεται. 
3. 4ρία. Θ. 8, 1959823, διὸ Καὶ τοὔνομα ἐνέργεια λέγεται κατὰ τὸ ἔργον καὶ 

συντείνει πρὸς την ἐντελέχειαν. λΠετγεας ἐντελέχεια οοηποίες α5 ἵί Ὕετε Ῥοί] ἔργον 
απά τέλος : Ἱ ἶ5 α ἕξις ννΠ]ο]ι ἶ5 αἲ ἴἶε 5αΠ1ε {πιο ἐνέργεια. 



ΙΝΤΚΟΡΠΟΟΤΙΟΝ. ὶ ΧΙΙ 

οἶσς, οἨ {πα οἴποι Παπά ἵπ {πε αρρ]σαίίοη οΓ {πΠεςε {ταί]ς 

᾿βε]άς οἱ Ιπίε]]εοεια] Ιπίεγεδ. ΤΠο Κπον]εάρε, ἵπ οἴ]ες 

Ελτουσ]ι ΝΠΙοἩ ΠἹαη α5 α ταίοπα] Ῥεΐης αἰίαίης {ο {Γ]1 

οἩ, Ελα Ρετ[οοί τοα]ζαίῖοι οἱ Πΐ5 {αοι]έίο», παν Ῥε εἰε]ει 

]εάσε Ρροδδεδδεά Ῥαέ ἀἁοτπιαπέ ἵπ {λε παῖπά ος ἷξ π]αΥ Ρτοσεεά 

οπιε(μίπσ ΓατίπεΓ απἁ Ῥε {Πί5 6αππε Κπον]εάσο «οπφείοι»]γ 
εἆ απἀ εδεά. Ἀον ἴέ ἶ5 ἵπ {μα Πτδί ο{ ἴπεδε {νο 8εΠ5ε5 

5ου] ἶ5 {πε εη{ε]εοἩγ ος ΡεΓ{εοί τοα]ζα(ῖοη οἱ {πε Ῥοάγ : ἴε 

Πτοί ο: εαγ]]ε»ί---λαί ἶ5 {πο τε]α(ϊνε]γ ἁογπιαπί ος Ἱπιρ]]οίε 

ἰσαίίοη ἵπ νλίοῖ ους Ῥοάγ Ῥτουςδδες αἰίαίη Ε]είγ τααὶ 
«Τμις ἴμοπ, ντο Απδίοίε, “ἰξ νο Ῥο τοηυἶτγοά {ο 

ης 60Π1Ε ΟΠΕ «ΟΠΙΠΙΟΠ ἀεβηΙίοη ΠΙΟ αγ] αρρἰγ {ο ενειγ 

ἔουπῃ οἱ σοι, {έ νν]]] Ρε Εἶαί 5ο] ἶ5 έλα εατ]ίετ Ρογ[οοί τεἙ[ἰζαξίοπ 
οἱ α παϊυτα] ογσαηίζεά Ροάγ᾽.”.  Τ]ε ννοτάς ἱπιρὶγ ελαί Ατϊκίοι]ε 

τς Ἴκποννς ουν Ρεγί]οις 1 ἶ5 {ο Ιαγ ἆοννη αΠΥ 6επεΓαὶ ΡΏΓαδες νΠίο]ι 

αρρ]γ {ο αἱ] ἔπο ἀῑ[ετεπί {ογπι5 οἱ 5ο] ἵπ {πε υ]άςε πιεαπίης 

ΝΠΙ«] Ἡςε επρἰους {πε εχρτεδδίοη. ΤΠε Ίονε ο{ οοποτγείε ρατίῖ- 

αΓ Γαοῖς νΏἰο]ι «Ἠουνς Ιέ5ε]{ 1η {Πε ἀῑδίταδί ννΠίς] Ἡο εχρτοεδβος ἵπ 

{μίας [ος νασυε ϱεπεταὶ {λεοτίες απά ἀεβπίεοπς” ννου]ά 

1εά Ἠϊπι ταίπετ {ο ραςς ἀϊτεςί]γ {ο {πο ειάγ οἱ {πε ἀϊβετεπί 

δε5 οἱ 5ου] απά {]ε ἀῑςΗποίίνε εΠαταςίειϊδίῖος ο{ {λε 5εραταίᾳ 
πία] Γαηςίίοη5. ῬἙιί {ο πεεά ο{ α σεπειαὶ οοπιργεΠεηδίνα 

ἄν οἳ Ρ5δγεΠμοίοσγ ἵπ ορροδιίοηπ {ο {πε Ππιίεά απά π- 

{εμιαίίο ρτοροδίίοης οἱ εατ]ετ (πίηκετς πιαάε ἵε ἱπιρεΓαίῖνε 

| ᾿Αηἰκέοξ]α {ο μρρὶγ α οοποθερίίοη οἱ {πο 5ο] υν]ίοῖ φΏοι]ά 

οΡΙΥ ποῖ πιετε]γ {ο {λαί νιταὶ {οτοςο ΥΥΠὶοὮ σανο πιεαπίηρ {ο {πα 

παη οισαηίςπα Ῥιΐ αἷδο {ο ἴμε αηίπια] ετεαίίοη σεπετα]]γ απάἆ 

ενεῃ {ο {πε {ογπῃς ο{ νεσείαδἰα Πο. Απά 5µοἩ α οοπιργεπεηςδίνα 

ἸΠΙοη οἱ {ε 5ου] Απὶκίοί]α {ουπά ἵπ οα]]]πςο ἵε {να εαγ]εςέ 

εἰεοἩγ οἱἵ Ῥοάγ ---ἴἶνε Ρεγίεοεί ἀενε]ορπιεπί νηῖο Πανίης 

'ΑεΠεά {]ιε δίασο οἱ τεα]ἰζα(ίοη ἶς «αραΡἰε οἱ οοπ{ίπιεά αοίίοη, 

ο ὰ 05 4µ. Π. 1, 41294, εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν, εἴη ἂν ἐντελέ- 

ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ ὀργανικοῦ. 
3 ΕΙ. Νέο, Πι 7, 1197329, οἱ μὲν καθόλου (λόγοι) κενώτεροί εἰσιν, οἱ δ᾽ ἐπὶ µέρουε 



χ]ῖν | ΤΗΕ ΡΟΘΥΟΗΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

τπο ἐνέργεια νΏῖοὮ 15 5811 α δύναμις, ἴλε ἀενε]οραά δίαία ν]ῖο]ι ἵ5 

ἴπε οοπά(ξίοη οἱ Ρροετ[εοί αοίίοῃ. 

Τπετε αἴε οίμεΓ εχργεδδίοπ5 ΒΥ νπῖοὮ Απϊςιοί]α επαΡ]ας 115 ἴο 

Ρτα5ρ Μη] {αγίπετ 5 οοπεερίοη οἱ ἴπαε οι]. Θδοιὶ {ος ἵπ- 

δίαηοε Ἡςο αδδοτίς ἶ5 {1ο τί ἦν εἶναι οἳ ἴλε Ῥοάγ, ἔἶιε πιαπ![οδίαἴίοῃ. 

Οἵ εχρ{εδδίοη οἱ {πε Ῥεΐηρ οἳ {πε Ῥοάγ. ΊΤΠίς 5ίταπρε-]οοκίπς 

{είπῃ 15 οΠο ροβδεδδεά ΟοΓ πΙΙς]Ὦ δἰσηίῃβσοαησα. Τὲ νοι]ά 5εεπα ἴο 

ηανε ατίδεη ΊΤοπι {πε εοπιρίπαίίοη ο{ {πε ρΏταςα τί ἐστι η επε 

γνογάς τὸ εἶναι. ΤΏε τί ἐστι οἳ απ ορ]αοί ἶ5 {πε 5ίαίοπιοπί οἳ Τε5 

σεποτα] Ἱεαάίπρ παίιταε. Ἑγ τὸ εἶναι οἩ {πε οἴπει Παπά νε παιδί 

ἀπαάειδίαπᾶά δἰπιρΙγ ἴπε ἀεβηϊίε εχἰδίεηος, ἴπε ρατίοιἶ]ατ πιαΠ]- 

{εδία{ίοη Ο{ αΠΥ οΡ]εσί {ο ΥΠίοὮ {πε ἴειπι ἶδ αρρ]εά. 1 ἔπεπ 

πε οοπιβίπε {πε {νο {οτπιπ]α; {οσείπετ---ἴπε «παηρε {Τοπι τί ἐστι 

{ο τί ἦν πυοιὶά 56επι Ιπίεπάεά ἴο Πεπιονε {πα ποϊίίοηπ ομίδιάα 

ἴπε Ηπαϊές οἱ Ῥτεδεηπί {πιο απάἆ 5ο σἶνο {μα Ρηταςε α γυ]άετ απἆ 

ποτε αΏδίταςί οΠαταοίει λατ Τε π/ου]ά οἴλμειννίδε ρο55655--- 6 

αιγῖνε αἲ ἴἶιαί 6απιε ποῖίοη οἱ οοπογείο τααΠ{ίγ, οἱ ἱπάϊνιάπα]σεά 

υπίνεγδα [έν ννΏίοἩ ννα {ουπά Ῥε[οτο {ο Ῥο {ε 5εΠ5ε ο{ 5Ηρδίαποε 

(οὐσία). ΤΠε βαΏεδίαποο ΟΓ τεα]ίγ Ποννενει πλ νυΏίοὮ Ίνα ατα 

ΏοΥΥ ἀεα]ίης {5 ΄ νποιέ πια{ίοΓ᾽ (ἄνευ ὕλης)---ἵε 15, ἴ]αί ἶ5 {ο 5αγ, 

{α11γ ἀείοιπιῖπεά απάἆ τεα]ζεά απά {λεγείοτε {τεε {Ποπ αἰἱ ἔοδε 

αδοοίἰα{ίοης οἱ δοπιε(Ώίπσ ποί γεί ΠΙΙγ {οτπιεά ὙΠΙεὮ αἴε ἵπ- 

Πετεπί ἵπ Απςίοί(]ε5 {πεογγ οἱ πιαἴίος”. 

σοι] ἶ5 αςοοΓάἰποΙγ, 5 ἴλε τί ἦν εἶναι οἳ ἴποε Ῥοάγ, νε 

τοβ]ἰζαίοηῃ οἱ ἵέ5 σεπεταὶ ολαταοίαι-- πα πιαπἰεδίαίίοη οἳ ε5 

α β710Υ{ πιεαηίης---ἴπε εχροδίίοη οἱ πΠαί Ῥοάνγ να5 απά ἵ5. 

Τις αιγίΠεγ 5ο] {5 ἔλε λόγος, ἴπε Ιάεα οί Ῥοάγ. 1 ἶ5 5ο Ῥεσαιδε 

1 ε 4. Ἡ. Ἱ, 412. Όρ. Λεία. Ἡ. 1Ο, ΙΟ350Ι4, ἐπεὶ δὲ ἡ τῶν ἕφων ψυχἠ. 
(Γοῦτο Ὑὰρ οὐσία τοῦ ἐμψύχου) ἡ κατὰ τὸν λόγον οὐσία καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ τί ἣν εἶναι 

τῷ τοιῴδε σώματι. 
3 Ἰ{εία. Ἰ. Ἰ, 1Ο332014, λέγω δ᾽ οὐσίαν ἄνευ ὕλης τὸ τἰ ἦν εἶναι. Τί ἵ [γεαπεπ!]γ 

Ἰάεπίϊβεά γν]εῖι {ἐς 5ο οἱ εἶναι γη] α ἀαῑῑνε, α5 ἀεποίῖπς ἴλα εδοεπίῖα] οἰατασίος οί 

φοιηε οὐ]εοί. 9ο Λεία. Ἄ. 4, ΙΟ2ΟΡΙ4, ἀδοιςδίηρ ἴλε οοπεερίίοη λογικῶς, 58Υ5 ἔστι 
τὸ τί ἦν εἶναι ἕκαστον ὃ λέγεται καθ’ αὑτό. οὐ γάρ ἐστι τὸ σοὶ εἶναι τὸ μουσικῷ εἶναι. οὐ 

γὰρ κατὰ σαντὸν ε μουσικό. «ΟΡ. αἶδο Λζεα. Ἡ. 3, τὸ γὰρ τί ἦν εἶναι τῷ εἴδει καὶ τῇ 

ἐνεργείᾳ ὑπάρχει. ψυχὴ μὲν γὰρ καὶ ψυχῇΏ εἶναι ταὐτόν, ἀνθρώπῳ δὲ καὶ ἄνθρωπος οὐ 

ταὐτόν, εἰ μὴ καὶ ἡ ψυχὴ ἄνθρωπος λεχθήσεται. 

δα 
Όστσο παπι 



ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ, χἷν 
{ 

5 {λα ἴτιε εἰσπίβσαπος οἱ {πε Ῥοάγ απάἆ 5ο εοηζαίης {5 
Τε 5 ἵπ οποτί, Ατὶςεοι]ε Ἱπιρ]ίες, οπΙγ {Ἡτοιρ]ᾗ {πε 

ον κς ση υπάεΓδίαπά, εχρἰαίῃπ ος οοπιρτεπεπά {πο Ῥοάγ. 

Τατ α5 πιοάετη ΡΏγςίο]οσίσαἱ Ρ5γεΠοἱοςγ αδδετίς {λαί παπά 

Ἴκποννη οπ]γ {λτοισὴ α 5ειάγ ος {πε πιαϊετία] Ρτοςςς5ες 

ατε 15 εοποοπη[ἑαηίς, 1ξ τενοίςες αἱίορείπει {πο φίαπἀροϊπέ 

{το]ε᾽5 Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ. 
5Γε]αίίοη οΓ {Πε Ῥοάγ {ο {πε 5ου] Πα5Ρεσπ Πούνενεί 5ίταηρεἶγ 
5ίοοά Υ πιοδί εοπιπιεηίαίοΓ5 οη {πε Ατὶδιοίε[ίαη Ρ5ΥςΠο- 

9ο ἆοερ τοοεά ἶ5 {λε οοηνἰοίοη ἴλαί πιπά απά Ῥοάγ ατα 

ἱτεὶν ἀϊβετεηπε {ογοες εἶναι {ενν {Πίπ]κεις Ίανε Ῥεεῃ αξία ἴο 
Ώιο Ατκιοίε]ίαηπ οοποερίίοη οἱ ἐλαίς πιαξια]]γ οοπηρἰο- 

ν εἸατασίοτ. Ένοι α Ὑγτίίες νο Ώας ἀενοίεά 5ο πηὰο]Ὦ οί 

Ίπῃε ἴο λα γνοτ]ς οἱ εχρουπάϊΐπρ Ατὶδίοί]ε {ο Πί5 οοΙΠίΓΥΠΙΕΠ 

Ῥαπίλέ]επιν ο, Η]]αίΐτε βπάς {ἶιε 5εογεί ο αἰ! {πο αβειγαίοης 

ἰδοξ]ε ἴπ ί5 [αἰ]ατε {ο ἀἰςεηριϊςι Ῥείνγεεῃ {ο Ῥοάγ απά {1α 

Ἠς [ας «οη{ουπάεά {ἔπαπι,” ηςα νντῖζες, “ΒΥ αθοτὶρῖηρ ἔο ἔμε 

αποίίοηπς νΠίοἩ Ῥεϊοπςο εχο]αδίνεΙγ {ο {πε οἴμετ.  Βαΐ {ια 

19 {]αί Αεϊςίοί]ε Ώας πεϊέπει οοπ{οιπάσά {λεπῃ ΠΟΓ πΙίδαρρτο- 

"Ώχεῖϊγ Γαποίίοη5. Ἡε Πας 5ἰπιρὶγ τίδεη αβονε {πε οτάίπατγ 

ας 5ίαπάροϊπί νγπῖοὮ νίεννς {επι α5 ἔννο πιπίια]]γ εχο]ιδίνε 

. απά τοσατᾶοἆ ἴπεπι αδ πἹοπιεηί5 ἵπ οπε στεαί ἰάεα---8 

ανΏ]οῖ τεαιίτε {λα 5αρροτί οἱ οπε αποίπεί---απά π ννΠίο] 

πε]εςς πηῖπά οἵ 5ο ἶ5 {ιο τεαί ἐτι{]ῃ οἱ {Πε απίοη. Ἠε ἆοες 

; 9Π6. πΙοπλεηί ἀεηγ, α5 ννε θα]! βπά νε νγε οοηδίάες Πΐ5 

΄ ο{ τεᾶδοη, ἴ]ιαί ἔλεια πια Ῥα αοἰνίείος οἱ {λοισ]Ώέ ἱπάς- 

οί οἱ πιαίετίαἱ οιραηἰζαΐίοη. ἸΛ/Ππαί Ἡςε ἆοες πιαἰηίαϊῃ ἶ5 Εἶιαί 

. τερτεδεηίς {πε ἴτιε πιεαπίηςσ ΟΓ {Πο Ῥοάγ, 5ο {ἴλπαί Ῥοάγ 

'αηπος Ῥο τἱρ]έ]γ φαἱά {ο οχῖςί αρατί Πποπῃ σου]---απά ἐπαί {Ε ἰ5 
οι Ἡ 5ου] ἐλαί Ενο Ῥοάΐἱγ Ῥτοσςσδες αἰαίη ἐλείς έταο δἱσηῖ- 

͵ : Ἑορατάϊπς 5ου] ἵπ {Επῖς νναγ ας ἴμε (ταίῃ οἱ Ῥοάγ, Απσίοί]α 

] ποῖ αεοερί ιο; Ρῄταδες α5 ΠΑΓΠΙΟΠΥ οἵ αά]ασίπιοπί (σύν- 

|) 5 οχρτερδίοης οἱ {Πα τε]αίίοπς νυπίοὮ δαραίςε Ῥείννεεπ ἔἶνα 
απά ἴλε φομ]. Ίπ πιαπγ Μαγς ἱπάεαά ἔἶα οοποερίοη ος 



μον 

Χ]νί ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΠΟΙΟὀΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

ΠαΓΠΙΟΠΥ γνου]ά 56οΠ1 {ο Ῥό ποί αη]]κα λε ΠΠαππος ἵπ νλ]ο]ι 
Αηϊςίοί]ε οοησείνες {πε 5ο ἵπ 115 οοπποσίίοη γα ἴε ρ]γκίσα] 

οιραπίςπι. ΕῬιΐ ἴἹο {ουτίῃ εΠαρίει οἳ {ια ΒΠιδί Ῥοο]ἷς οἱ {πα 

ΊεΛοΙοΦΎ 5Ἠενν Που’ {αΓ Ἱε ἶἵδ Ποπι αεεερίίης διιοἩ απ εχρ]α- 

ΠΒ{ΙΟηΠ ΟΓ {πε 5ου]. ἸἈΝοῖ Ιπάεεά ἴπαί Απϊκίοί]ε τε]εοῖς ἐλῖς οοἩ- 

εερίίοη οἱ {πε πιεπία] {Παποίίοπς γη] ἴλε 5αππε ἀεοϊδίναπεδς α5 

ας ουν] νΥΠίοὮ Ἡς δεῖ αδἰἀα νατίους οἴμει ἐλεοτίο» αάναπεθά 

4ροπ ἴμε 5αῬ]εοί. ἩἨςε 5εε5 {λαί {πε νίεν; γλίο] τερατάς πε 

Πνίηρ Ρεΐπρ α5 οοπιροιπάεἆ ο οοπίτατίε» (συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων) 

8στεες ἵη 8οΠΊε τεβρεοίς νψή(Ἡ Πΐ5δ οἵνῃ ἴπεοτν οἱ ἴπε τε]αίίοπς. 

ΥΠίο] δι Ώδίςί Ῥεΐνγεεπ {πε Ῥοάγ απά {πε παπά: απάἆ νὰ σεπιῖπε 

ἁἰα]εοίίσα] φαβ]είγ, αἴἴεί Το ας επαπιεταίζεά {πε ἀῑΠετεπί ατριι- 

πιεηίς ΥγΠῖοἩ 8εεπΙ {ο 5Ώεν {πας ἴπε οἱ «απποί Ῥε τερατάεά 

5 α ΠαΓπιοπΥγ ο{ ἀϊΠετεπί εἰεπιεηίς ἵπ ΡΓΟΡΕΙ ταξίο, πε Ρτίοσεεάς 

{ο σίαίο {πα ἁἰβιοιι] {ία ννπΙοη πιεεί Ἠΐ5 ομπ οοπο]μδίοῃ, {Γοπι 

{λε {αοῖ {παί {πε ἀεδίτιοίίοπ οἱ {πα Ῥοάγ επάς ἵπ {πε ἀεδίταςξίοη 

οἱ {πε 5ου] ]αδί α5 «οπνεΓδε]γ {πε ἀαδίγαοίίοη οἱ {λε 5ο] «ο8ἱεσοςς 

{ΕΠ ἴπαο αππἰΠ{ἱαίίοη οἱ {πε Ῥοάγ'. Ὑεί ποπε {πε Ιε5ς Ατὶδίοϊ]ε 

Πο]άς {ο Πΐ5 οὔν/Π οοπο]αδίο, Υ/ΠΙοἩ Πιαϊηίαϊης ἴπαί σοι] απάἁ Ῥοάγ 

αἴε ποῖ ΙΠΙΡΙΥ α ΠαΙΓΠΙΟΠΥ οἵ Ρτοροτίίοπαίε ταίίο ο{ ορροβδίηςϱ 

εἰεπιεηίς, Ῥαΐ ταίἶες απ ΙππεΓ υΠΙΥ ἵη νλΙςὮ ἴπε Ῥοάϊ]γ Πιποίίοη5 

ππά {πεί ἐγαίῃ απά ταοαὶ πιεαπίης 1Π {Πε 5ου]. Ἑοάγ, ἵηπ {αοί, 

εχῖςίς {ος {ια 5αΚκε οἱ 5ου]: απά υπ] {πε ππεπία] Γαποίῖοης ατα 

ἀερεπάεπί {ος {λπείγ εχετεῖδε προπ {πο Ῥοάγ, Ιε ἶδ εαια]]γ ἔτιε 

{λαί Ροάγ ἶ5 ἀενοίά οἱ πιεαπίπς Ἠπεπ αρατί {τοπι 5οι]. 

«Τε πιασδέ ἴπεΠ, 5αγ5 Ατίσίοί]ε, ΄πο ποτε αδίς Πείπει πα 

εοµ] απάἆ {πο Ῥοάγ ατε οΠ6, ἴπμαη αδις υΠείΠεΓ {πε γ/ακ απά {πε 

Πσιιτε Ιπιρίοβδεά προῃπ ἴῖ αἴε οηΠ6, ΟΓ Ρεποτα]]γ {παμίτε νΠεί]ετ 

ελα πιαϊοτία] απάἆ ἐλαί οἱ νπίς] 1{ ἱ5 {πε πιαϊετία], αἴςε οπε”. Τῆς 

{ννο, ηε ΠἹεαΠ5, αΓε οΠΙγ οοπιρ]επιοπία{γ δίάες οἱ οπε απά {Πε δαπιε 

1 3ε 4. 1. 4, 497039, ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν ({.ε. ψυχἠν) λέγουσι καὶ γὰρ τὴν 
ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι καὶ τὸ σώμα συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων' καΐτοι 

Ύε η μὲν ἁρμονία λόγος τίς ἐστι τῶν µιχθέντων ἢ σύνθεσι5, τὴν δὲ ψυχὴν οὐδέτερον οἷον 

τ’ εἶναι τούτων. . « . ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τοιαύτας ἀπορίας " εἰ δ ἐστὶν ἕτερον ἡ ψυχὴ 

τῆς µίξεως, τἰ δή ποτε ἅμα τῷ σαρκὶ εἶναι ἀναιρεῖται ; 

3 ᾖΠ, ΠΠ. 1, 41296. 



ΙΝΤΕΟΡΙΟΤΙΟΝ. Χ]νιϊ 

ορ]εοί. Νο {αί Ατὶκτοϊ]ε απ[ἰοῖραίες ἴπε πιοπίςεῖς 

Ἰπί ο{ Βρίποζα απά τερατάς {ποιρΏί απά εχἰεη»ίοη, πηἰπάἁ 

ἄν, α5 οπ]ν ἀῑβετοπί αδρεοῖ5 οἱ οπς απάἀ ἔλα 64Π16 ουδ- 

νἰεννοά πονν πάει οπα αἲἰτίραίςα, πον/’ απάετ αποίΠετ, ΟΥ 

Ίο]άς νυν] (εοτρε Ἠεπιγ Τ.ογνες ἐλαί “"α πιοπίαί Ῥτουσςςδ5 

η]ν αποίπετ α5ρεοί οΓ α ρ]γαίσαίἱ Ῥτουες». Απδιοι]ε ἆοες ποῦ 

νε Τε πηῖπά ἵπ α Ροδίῖοη οἱ ἵπιρία οαιἱΠβείαπα αραἰπδε ἔἶα 
ἵν. Το Πίπι Ῥοάγ οη]γ αἰίαίη» τοα]{έγ ἵῃ 5ου]: απά ἴλε πιεηίαὶ 
ιοίομς, ΙΙ (μα οπίσοοπιο οἱ ἔπα Ρ]γοίσαΙ, ατα γαῖ αἷβο ἵΠ 

' Όλα Ργεδυρρορίείοη οἩ ἸΥΠίοἩ {πευ τες, Φου], η {αος, 

αἲ οἶνες πιεαπίησ απά τεα]ίγ {ο Ῥοάγ ]μςί ας ἵε ἶδ νἱδίοη 
5 ππεαπίηρ απά τοα]έγ Το ἔλε εγε: οἱ ας ἶξ ἵ9 αχε]οοά 

΄ψγετα Ὕνς {ο οοποείνο αΠ αχε 5 α παίιταὶ Ῥοάν, ννου]ά 

6 δοαἱ απά ἐταίῃ οὗ αΠ αχε. Ἰ]μδέ, ἵπ οΏοτί, α5 {με εγα 

” Ῥτορετίγ απ 6γε νηεΠ ἴξ 5665, ἴλο αχο οπἱν Ρτορε]γ 

ο Ἱνεη Τὲ ἶδ ιιδεά α5 5ιςἩ, 5ο {λε Ῥοάν ἶ5 οπΙγ τἰρΏίΙγ 

1]]εά. Ῥοάγ νε Ιί 15 τεα]Ιζαά ἵπ 5οι]”. 

| Ὁ Φιο] 8η εκρ]απαίίοη ο{ {πε τε]ατίοπ Ῥεΐίννεεη πη]πά απἆ Ῥοάγ 

η Ῥετμαρς αἱοσείμετ βαν]ες», Ῥαΐὲ Ιξ σοε5 α Ίοησ γ/αγ ἴο 
ἴοῃ οἳ α Ρτοβίεπῃ ΝΥΠίεἩ Ἠας ο[ίεπ πιεί ψε νειν ἵπ- 

επί αΠ5Ι6Ι5. 1Ι{ ἱπνοὶνε» Πο 5ΗοἩ «ει εν 14εΛίΠα ἃ5 ἶ5 

εἆ ἵη ἴῑε Οεσαδίοπα[ίδπι οἱ (ειπα οἱ {πο Ρρτε-εσίαβ]ίσηεά 

ΠΙΟΠΥ οἱ Τ,εἰρπίΖ. Τί Ἱοίάς, ε γη] Ῥε 5εεῃ, ἴπαῖ πϊπά απά 

[ν ατα ποῖ {ο Ῥ6 νίεννεά α5 επεϊείος επ{ἰτε]γ 5εραταίεά {τοπι 

αποίΐμες, Ῥαΐέ αξ οοιΓε]αίῖνες υΠῖος πιαια]]γ ἱπιρ]γ οαοῖ 

: ᾱ5 ἴοτπις ἵπ {αοῖ γΠ]ο] οίαπά ας τσλὲ απά Ια[ί ο: α5 ἴλα 

4 απάἁ ἴπε ἱπινατά. Τί πιαϊπίαίης, ἴο δα {λα γ/οτάς ο{ 

Ἐτάπιαηπ”5 οὐ 1 «οεείε--α Ώου ννλίε] 15 ΙΠ πιαΠΥ Ίναγ5 

πε Ῥεσί οοπιπ]επία{γ {ο Ῥε Παά οη Ατὶκίοί]ε 6επεΓαὶ Ρ5ΥΕΠΟ- 

ροῖσα| Ρορίεἶοτ ---ἔλαί α5 Ώοάγ εαπποί Ῥε ἱπιαρίπεά νήέλοιέ πηἰπἁ, 

πηΐπιά σαηποί Ῥε «οποεῖνεά ννλοιί Ῥοάγ---ε]ναί ἔἶε ἔννο ἵπ [αοῖ 

οσα οπε αποίπετ,. ἘῬοάγ απά 5ο] {Πιις 5ίαπά ἵπ {]ε εἰοδεσί 

Ώ ἴο οης αποΐἸςετ. Τῆς οι] ἵ5 (ο ἱπππιαπεπὲ επά οΥ 

1 ε 4. «12911 απᾶ 41331. 



Χ]ν]{ϊ ΤΗΕ ῬΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

ἀείειπιϊπαίῖοη οἱ {1ε Ῥοάγ, {Πε Ῥοάγ ποϊλίπςσ Ῥαΐ {ια ακριοβοίοη 

οἵ τεαΙζα{ΐοη οἳ {πε 5οιι]: {πα 5ομ11 5 {πε ἰάεα]Ιζα{ἴοι οἱ {πε Ῥοά]γ 

ο{ραῃΏ5, νψΠ]ε {ευ α{ε {πε αοἰια]ζαίίοη οΓ {λε πιεπίαἱ Ρον/6Ις. 

Οἵ 1 5ου] Ῥο νΙενεά αξ ἴ]ο ΡρεΓ[εοίίοη απά οοπιρ]αείίοη οἱ ἐλλαί 

{ος νΥπίοἩ ἔλα Ῥοάν ἶἵ5 αἀαρίεά, Ῥοάγ οὗ {ο οἴπετ Παπά ἶ5 

ο εκρ]σαίίοη οἱ ἀενε]ορπιεηπί οἱ έλα παίηγα οἱ έλα 5οἱ11, 

Ῥμταφες ]ΐκα ἴπεςε, 1 5Ποι]ά Ἡούνενετ Ῥε τεπιεπ]ρετεά, οη]γ 

αβρρὶγ {ο Αιδίο(]ο5 ρδγοΠο]οσίσαἱ οοποέρΜίοΠς 50 {ας 45 Ἡε «αΏ 

νεπίωτο {ο τεπάεΓ ἴπε Απδίοίε]αη {εγπιποίοδγ ὮΥ πιοάεγῃ 

εαινα]επίς. 1 Ππ]αΥ Ῥε δαϊά αἲ οηποο {παί πο Επρ]ϊδι γνοτά οαΠ. 

{α]]γ τερΓεδεπί γ]αί Ατὶςίοί]ε πιεαπί ΒΥ ψυχή. ' ΤΠε γοτά Ίνας 

οπο ΨΠίοἃ Παά. σταἁια]Ιγ αοφιἰτεά α βρεοίαὶ οοπποίαξίοηπ ἴο 

ΠΥΠΙοὮ 15 πδαρε, 5αΥ ἵπ {πο ἨΠοπιστίο ΡοεΠ!5, ρίνες ας Ρα Πεε]ε 

οἶις. Απά νΠεῃ νο αδκ νΠαί Επο]Ιςῃ ἔογπι γνοι]ά Ῥεδί ἐταηδ]αΐᾳ 

ἴπε νιοτά α5 αδεά ὮΥ Ατἰσιο(]ο ἵε ἶἱ5 ἁ[ποι]ε {ο αττίνε αἲ αΠΥ 

Ργεείςε ἀθείδίοη. Μπα” παρηί ννε]] Ῥε 5αἱά {ο οοςεΙΡΥ {πε 88Π16. 

Ρίαςε ἄπ. λα Ρ5δγε[μο]οσγ οἱ οιγ ἆαγ νπίε ψυχὴ ἀῑά ἵπ ναί 

οἱ Ατὶς(ο(]ε έππιας: απᾶ Ιε πισΏί Ῥε Ρ]αιδίβΙγ τερατάεά ας {πε 

{τας εφιΙνα]εηέ {ος Απδίοί]ε᾽5 ννοτά. ΕῬαΐ οἨ {ο οίπει Παπά 1ε 

ἱ5 {ο Ῥοα τεπιεπιθετεά ἐλαί {λα ΄ππῖπά᾽ πιεαης ]ε5ς {Παπ Ατὶςο(]ες 

εχρτεβδίοη πιεαπί ἵπ «τεεςο. ΎΝε ἴα]κ αροιί {πε ΄πιίπά᾽ οἱ 

αηίπιαϊ5 Ῥιΐέ 5οατος]γ οί {λα ΄πιϊπά ̓  οἱ Ρρἰαπί5: απά γεί Ιε ἶ5 {ο 

Ρίαηί5 α5 νε]] α5 {ο απ]πηαϊ5 {παί {πε Ατὶδίοίε]ίαπ {ειπι Πας {ο Ῥα 

αρρᾗεά,. “ Ψἱίαὶ ρτϊποῖρ]ε (ειε ΡΏταςε ΡΥ νΠίο] (οἰ]ίεΓ 5οισ]ΠΏί {ο 

τεργεδεηί {πε {εγπ) ππεαΠ5 αί οπςε Ιε55 απά πποίε {Παπ Ατὶς{ο(]ε᾽5 

ποτά: απάἆ ἴὲ 5εεπ]5 ἀεδίταβ]ε {ο Ηπά α 5ἶπρ]α {εγπι νε 5Ἱα]] 

Ῥε α5δ οοποίθε α5 {Πε οπἰρίπαὶ γοτά Ιδαι, ΄ἙῬδγεπίο {οτος᾽ ἶ5 

{ποεγείογε οαμα]]ν οῬ]εοιοπαβία, ποῖ {ο ἴακε αεοουπί οἳ ἴε 

{ατίπες {αοῖ ἴλαί 1 πιετε]γ τερεαίς ἵπ Ἐηρσ]ίδη εἨατασίει5 {πε 

(τεεἷκ οπἰσίπα]. οι οη πε οίπεΓ Παπά νοι]ά 5εεπι {ο Ῥε 

τες {Τοπι 50ΟΠ16 οἱ {παςδο ἀείαεοίς. Τί ἶ5 πο ἁοιδίέ «οἱουτεά {ος 

μ5 ΡΥ τε]ρίοις απἁ πιοταὶ εοηδἰἀετα(ίοηπς ΥΥΠίεὮ ατε {οτείση ἴο 

ἴπο Ρρδγο[μοὶορίσαὶ Ἱπαμίτίες οἱ {πε οίασγηΐε: Ῥιΐ ἵπ 5οπἹε τε- 

ορεοίς ἵ{ πιαΥ οἰαίπι {ο τεσα]] 5οπιε ρατί αἲ Ιεᾶσί οἱ Απδίοῖ]ε 

πιοαπίης. ΤΗΠε 5οι]᾿ οἱ α Ρ]απί απά {πε 5ο] οἱ α πἹαπ αἴε 



; ΙΝΤΕΟΡΠΟΟΤΙΟΝ., χΧ]ικ 

: οεπίγα] νῖν](γίπρ εἰεπιεπῖ ἵη εαοἳ: α “5οι]]ᾳ5ς᾽ ΠΊαη ΟΥ 

5᾿ πιε]οάγ ατα αἷκο ἀενοῖά οἱ ἵππει {οτος απἁ πιθαπίης. 

εΓε[οΓς͵ ἴΠποιιρῃ 1έ 15 τεα]]γ ἱπιροραῖβ]ε {ο δεῖε]ς εοπδίςίεπ(]ν 

'Βετεοίγρεςά εαιἰνα]επί---(ποιρ] αοσοτάϊπρ {ο {λε οοπ{εχί 

δε πιοάΙγ {λε Ἐπο]ίςὮ ἴογπι να δε]θοί---ἴε πνοι]ά 56οΠη 

]ε {ο ΕΠΙΡΙΟΥ ΄ 5ου] ᾿ ας {με ιδια] εφιἰνα]εηί ο{ Απὶςίοί]ε᾿» 

ί μα ἱπιροτίαπί αεδέίοπ {ου 5, Απίςεοί]α Ἠήπιδα]{ ννοι]ά 
΄Ίανε 5α]ἆ, ἵ5 ποί ναί ἶ5 ἴε αὐρίταοί παίατε οἱ Επί5 

Ῥιέ νν]αί ατα {πα Ῥούψει απάἆ [αου]εες ἵπ υπο ἵε 

οί5 Τίς αοϊίοη. Απά αοοοτάϊηα]γ, {τοπι {πε οοπδἰἀογαξίοπ 

ο η] ἵπ {ηα αὐείτασί, Ἡς Ῥτοσςαάς {ο ἱπνεςίίσαίαο {πο ἀϊβοι- 

τ "Τοτπῃς ἵπ νλ]ε]ι Τε Ρίεδεηίς Ι{δε] Ῥείοτα 5. τας {ο Πὶ5 

εαὶ Ρτείοτεπος οἳ οοποτεῖε ραΓοι]ατς {ο αβδίσαςξ υπἰνεγρα]ς, 

α5 ΠΟ 50ΟπεΓ οἑαίοά γν]αί πιἶπά ἶ5 ἵπ ᾳοποτα] ἔπαη Ἡς Ρτο- 
ἆς {ο εχεπιρ]Ιϱ/ απἆ «οιτοΡβοταίε Πῖ5 {πεοτγ ΒΥ α 5ίαίεπιεπί ο{ 

νατίοις πιαπΙεδίαίίοηπς. ΤΠο σοοά ἀεβπίῖοῃ, Ἡς ἀεοίατες, 

{ ποῖ τεπιαῖη α Ῥατο αδδοτίίοἩπ: ἴἵε πιαδί Ῥτονο Ιδ ο/η 

ν απά δεί {οτί {πε στουπάς οἩ υΠίοὮ Τε τεδίς. Τοο 

ο(τει ἔπα ἔετπις οἵ α ἀεβπίίοη ατε κα πΠπργονεά οοπο]αδίοῃς’. 

{ {πε σεπιίπε ἀεβηϊεοι νὶ ποῖ πιοτε]γ οχΗΙΡίέ έο τεςι]ές αἲ 

]οὮ 1έ Ίας ατγῖνοά : ἵὲ γν]]] αἰςο οίαίς έπο 5ἱερ» ὮΥ ν/πίς]ι {ξ Ίνας 

ἡποά 15 επ. Απά δισ] α «ογτοβοταξίοη ΟΓ Ενα ἀεβηϊεοι οί 

'φου] ἶ5 {ουπά ἵπ επιπιοαξῖπς ελα νατίοις αδροοί οἱ Πε ἔο 
1 οἱ νλπῖοὮ {νε ἀεδοτῖρίίοη οἱ απ Ἱπιρ]οῖε Ρρετ[εοίίοη Οἵ εηίε- 

1Υ ΠΠΥ ὃς αρρ]ίες. 

ν,. ΤΗςξς ΡΕΥΟΗΙΟΑΙ, ΕΑΟΌΙΤΙΕς. 

Ίε5ε νατίοιι5 ἀενε]ορπιεηί5 οἱ Ις, οἱ νυΠίἰοΣ οαςἩ, Ῥεδίάες 

εαεπςσ ἴπε 5ου] οἱ Ιἴδ ΟΝΏ δίασα οἱ Ἡ[ε, ἱ5 αἶδο Ιποοί- 

εἆ α5 α ΄πιοπιεπί” ἵπ {πο 5ο] ο{ πιαπ, αἴα Ῥπεβυ υνπαί 

οἴ]ε κπονς ας [αοι]ίο. ΈἘοτ, {ε ἱ οἳ Πε, ἴἶναί οι] 

-ᾱ δε 4. Π. 2, 413316, νῦν δ) ὥσπερ συμπεράσμαθ᾽ οἱ λόγοι τῶν ὅρων εἰσίν. 

Υ. ΑΚ. αἰ 



] ΤΗΕ ΡΘΥΟΕΠΟΙΟάΝΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

πΙαΥ Ῥε τερατάεά ας {πε {οιπάαίίοη οἱ {πο ρτϊιποῖρ]α---ε οαδε 

ἵηῃ πΠΙοἩ 1έ5 5δενεταὶ οοπάίοπ5 πἹαΥ Ῥε νῖειγεά α5 οοποεπίτα(εά, 

Τπειε ν]] {επ Ῥε α5 ΠΙαΠΥ {οίπις οἱ 5ο] α5 {πεγε ατε ἀεβηϊίαε 

ἵγρες οἱ Π{ε---ἵπ οἴποει Ἱγοτάς, Ίε πἹαΥ ΐταςε {με νυ]ίαὶ ΡΠεπο- 

ππεπα ας ἴπεγ ἁἀἱδρίαγ {(Πεπιδεῖ]νες η ρ]απίς απά απ]πιαίς, απά 

πΠαίενες Ῥε {πε Γαποίῖοπ ΟΓ δεί ο Πιποίίοηπς ἵπ νλίοἩ εαε] 

οῬ]εοί 5θεπῃ5 {ο τεα]ίζε 15 ἴ{ταο παίιτε, {5 {αποίίοπ ος οοπηΡί- 

ΠαΕίοη οἱ Γαποβίοης ΠΙΔΥ Ῥε τερατάεά α5 {πο 5ου] ος ψυχὴ [ος 

ἴλαί οπο δίασε οἱ εχἰδίεηοα. 

Ῥδγε[μοίοςγ νε Αεὶςίοί]ε ἶ5 {πας οἰοδεῖγ τε]αίεά {ο ῬΙοίοβγ: 

απά {πε 5δαπΠε οοποερίίοπ ο{ ἀενε]ορπεπί (ἴακεη σεπετα]]γ) α5 

ἁοπι]παίες 5 Ρίοἱοβγ ἶ5 Ργοπιίπεηί αἷδο ἵπ Πἱ5 Ρ5γΕΠοΙοΡΥ. Τπε 

οοπ{ἰπηΙέγ (συνέχεια) οἵ [ειτεσίτίαί Πα νγας οοηρίαπ{]γ ρτεδεπί {ο 

Πἱ5 πιίπά. ἸἈΝαίμτε, ο τοπηασ]κς ἵΠ Πϊς {τεαίίσε Ο/ ἐλε Βαγές ο 

“Πμαζς, ρτοσεεᾶς νηλοιί Ιπίοτπαρείοη {οπι ἱπαπίπλαίε {ο απίπιαία 

{οίπη5 ΟΓ εχἰδίεποε {Πτοις] {πε Ιπίεγπιεάἶαίε 5ίασε οἱ Ρείπρς νΏίοὮ 

ατε Ηνίηςρ Ῥαΐ γεί ποί αηἰπια]5', απά {πο απιρίσαοις οἸατασίες οἱ - 

8ροηβε5 απά 5ΗοἩ Ἱ]κε οΡρ]οοῖς αἰἰτασίεά Πΐς φρεεῖαὶ ποῖῖςς, 

ΑΠΑΙΟΡΥ, Ἡε {οιπᾶ, τα]εά {ιο τε]αίῖοης οἱ {λε ρατίς οἱ νεσείαΡ]ε 

{ο {Ίο Ρρατί οἱ αηίπια] πηαίµτε: απά απιοηπςφ απἰπιαἰ5 ασαἰπ Ἶς 

τεοοσηϊθεά α οἰπη]]ατΙίγ Ῥείνεεη {πε ἀϊβετεηί προς απἀ οἵσατ5 

οματαςίετϊδεῖο οἱ {πε ἀϊΠετεπί βρεείε. Νο: ἁῑά Ἡε αἱ]οι πιοτα 

ἴπατ α ἀϊῄείεηος οἱ ἄερτεο Ῥείνγεεπ απίπια]5 απά πῃαῃ. ΄ΤΠε στεαί 

ΠΙα]ΟΓΙΙΥ οἱ απίπια]5, Ὡς τεπιασ]5 {π {Πε εἰσΏί] Ῥοο]ς οἱ Πἰ5 Ε7{πίογγ 

οἳ «415, ΄Ρτοδεηί 50Πῃε ἴταςςς ΟΓ ἴποςδο πεπία] οἰαταςίετίδεῖος 

ΝΠΙΟΠ ἀἱδρ]αγ {Ποπιδεῖνες πιοδί ργοπηίπεη{]γ ἵη {πε Πάπιαη Ῥείης; 

απά {πε 5ου] οἱ οΠΙ]άτεῃ 5 Ῥιαΐτ Πα]ε ἀϊΠετεπί {Τοπι {παί οἱ 

ΊονύεΓ απ]πια]ς’. Νίαπ {πεγεί[οτε δίαπἆς οἩ {πε 88πΠο πε ας ἔπε 

τεςσί οί αηίπ]α] εχἰδίεηςε, Ἡε ἶ5 {λε επἆ απά οεηίτε οἱ οΓεβίίοη : 

Ῥαΐ τε {5 5ο δἰπιρ]γ ἵηῃ 5ο {ΥΓ α5 αἱ {ογπις οἱ Πε Ἱεαά σταάια]]γ 

1 0ε αγΐδις 4. ἵν. 68Ι8Ι2, ἡ γὰρ φύσις με Ἰοβα(κει συνεχώς ἀπὸ τῶν ἀγύχων 

εἰς τὰ ἕφα διὰ τῶν ζώντων μὲν οὐκ ὄντων δὲ ἕφων, οὕτως ὥστε δοκεῖν πάµπαν μικρὸν 

διαφέρειν θατέρου θάτερον τῷ σύνεγγυς ἀλλήλοι». ΟΡ. 2. 411. ρ88ῦ. Ἡ 

3 ΕΙ. αμ, Ῥοο]ς ΝΠΙ. 1, 588818, ἔνεστι Ύὰρ ἐν τοῖς πλείστοις καὶ τῶν - 

ἄλλων ζῴων ἴχνη τών περὶ τὴν ψυχὴν τρόπων, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἔχει φανερωτέρας 

τὰς διαφοράς. 



ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. Γ 

πρ ἔο π]αῃ ας {με Ρρετίεοῖ ἀενε]ορπιεπί οἱ ναί ἵ5 οοπίαϊπεά ἵπῃ- 

ΡΙἱοϊεῖν απά ἵπιρει[εοί]γ ἵη Ιον/οί ΓΟΓΠΙ5, 
ο ΤΗ Ῥϊο]ορίοαὶἱ οοποερίίοη ο{-α Ρτορτοβδίνα ἀενε]ορπιεηί ο{ 

 Ἠ[ς οἨ εατί], 5ίαπάἀ5, α5 Πας Ώθεπ φαἶά, ἵπ ἔ]ο οἱοσαςέ τοἰαίῖοτ νν]ε]ι 

ἔπε Απϊςίοίε]αηι Ρδγε]οἱοβΥ. ΤΠετα αἴα, ἵπ {αος, ]αδέ α5 ΠΙάΠΥ 

{οτπις οἱ 5ου] ας ἴπειο ατε οἶεατ]γ αδεετίαϊἰπεά Ίγρες οἱ νιαΠγ: 

απά ἔια 5ου] εχΗΙ]δίές Ιε8ε]{ ἴπ α δετίες οἱ {ΟΓΠΙ5 οοττεδροπάίηρ ἴο 

ἔπα οίασες Ὦν πνπίο] Πε ῥραδ5ες [οπι {μαί οἳ πιετο νεσείαΡρ]α 
οχἰςίοποε {ο {πα Πίσ]πει {αομ]ῖος οἱ {ποιρΠί απάἆ ουν]. Απδίοί]α 

ἔλας «οπ]ε5 ἔο τεοορηίδε {ους ἀϊ[βετεπί Κίπάς (α5 νο πιαγ 5αγ) οί 

εομ], εαο] οπε οἱ /Πῖο] τερτοδεπί5 α ἀἰ[εγεπί δίασε οἱ Ρρ]ηγσίσα] 

ἀενε]ορπιεπί. 1: ἶδ ἱπάςεεά οπΙΥ νίἩ {πο ΡρονεΓ οἱ 5εΠ5ο-Ρεί- 

οερίίοη {ἶιαξ ν/ο τοσο] {ο απῖπιαΙ Ρρτορατ]γ 5ο σα]]εά. Βιί Ῥείοτα 

Επῖ5 οίασε ἶ5 τοας]αά, {πετο ἶ5 α δἰπιρί]εί {οίπι ο{ Π{ε, οΓ πνΠίο] ἔ]ε 

ο αἱ ἀενε]ορπιεπί π]αΥ Ῥο ἀαδοτίρεά αξ 5ου]. ΤΠΐ5 ἱ5 οοπίαϊπεά ἵπ 

ο το ἀῑδείαισαο οἱ νο ποτπηαΙ [ιπεβίοης οἱ πιἰπίίοη, στον απά 

| τερτοάποίίοη---ἴ]λο ἀϊβετεπί Ῥίουςδδες ἴπΠ [αοί ὮΥ ανλίο]Ὦ {οοά ἴ5 

απο]πι]αίεά απἆ πῃετε οχἰδίεῃοε ἶ5 πιαϊπίαίπεἁ. 1Ι{ ἵι Ῥο 5εη5ς- 

Ῥετοερίίοη υΥπίοὮ οοπςἑ{ες {πε απηίπια], ἴέ ἶ5 ΕΠῖ5 πιίτιῖνε {αης- 

Ποη νΏπίο]ι οοηςεαίες {πο {γαί]ῃ οἵ τεα] πιεαπίης οἱ {πε νερείαδΡ]α 

ος Ρίαπί. Απά Ῥερδίιάε5 ἴπεδε Ρίοσςδδε5 Πίο ἴπις οοπβεϊἑαία 

{πε Πτεί επίε]εολῖες οἱ Ρρ]απίς απἀἆ απίπια]5, ἴπε ῥρδγολο]ορίςέ 

΄τοφπῖτος {ο {αλα αοσοιηὲ οἱ οὔ]εί {οτπι5 οἱ 5ο] υνΠίοἩ Ῥεϊοπο 

επΙεβγ οἱ εχο]ιδῖνε]γ {ο πιαπ. Απϊσίοξ]ε αοοοτάϊποἰγ τεοοσηίδες 

ἴπο {ο]ονήπς {οι δίασες ἵπ {πε ἀενε]ορπιεπί οἱ 5ο]. ΈΤπετε 

ἵ5, γε, 5οαἱ α5 {Πε Ρροτίεοί τεα]ζαίίοηπ οἳ {πο πιἰγίνο απἆ 

νερεία(ίνο Π{ε, φεεομᾶζγ, 5οαἱ α5 οαιϊνα]επέ {ο {ια εχετεῖδε οί 

8εῃ5ε απά ἴ5 Ῥειοερίῖνε Ρούετς, {ἱγαῦν, 5ομἱ α5 εχρτεδδῖνε οἱ 

ἀεδίτε απάἆ {ας αἰιεπάεά ὮΥ {ο οαραςῖίγ οἳ ]οσαὶ πιονεπιεηί, 

απά {α5{ὔγ, 5ου] ας ἱπιρ]γίηρ {πε αοίῖοπ οί {πε Ιπίε]]εεί απά απάεί- 

είαπάϊπς----Ὀπιεβγ {πε νερείαξῖνε, {πα 5εηςιϊνα, {ο οοπαῖνο 

απά {ια Ιπίε]]εσέια] 5ο] 1. 
ΤΈ]εςε δίαρες ἵπ {πο ἀενείορπιεπί οἱ 5ο αἴε ποί Ἠον/ενοί 

α Π. 4, 413013, ἡ ψυχἠ τούτοις ὥρισται, θρεπτικῴ, αἰσθητικῷ, διανοητικῷ, κινήσει. 

ΟΡ. Π. 3, 413321. 
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Γῃ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάαΧΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. : 

6ροΚκεῃ Οἱ 5ο πιο] α5 {ΟΓΠ15 Οἵ Κἰπάς οἱ 5ο] α5 ΡαΓΐ5 (μόρια) οἵ 

{αομ]έος (δυνάµεις). Απά Ίετο αἲ οηςα α ἀἰβηοι]έγ Ῥτεδεηίς 

{εβο]ξ, Πα ἶ6 έπε 5εῃ5α ἵπ γλίοἸ νγς οπ τεσατά {πα 5ου] α5 

ἁϊνιάεά Ιπίο Ρρατίς) Ἠον οαη Ίνα ρίεδετνο 15 ἵππει απίεγ, ἵε 

γε αἶ]ονν 1{ {ο Ῥε {πας 5ρΗί αρ Ιπίο. ἀϊΠετεπί αρρΠοαίίοπς οἱ 18 

αοθνΙγδ Οπεδίοπς Ἰκα {πεςσο Ῥτίηςρ Αεἰδεοβε [αος {ο [ασς 

γ(Ὦ αἲἱ {πε ρτορίεπας νε ννλίο] α ἔπεοτν οἱ πιεπία] Γ{αου]εῖος 
ἱ5 ουττουηάσά. ΤΠε ἀῑνίδίοη οαηποῖ, Ἡε {ἐλίηϊς, 5ἴορ να επε 

επιπεταίῖοη οἳ 5οπἹο {ητες οἱ {οι {αου]ςς: {πε νετ ἀῑ[Πει- 

εποες οη ΨΠίοὮ {πο οτάΐπατν ἀῑνίδίοης ατε {οαπάεά πια]κε Τε 

ΏθοξβδαςΥ {ο τεςοσηίδε α πιο] ΊαγσεΓ σγοιρ ο{ Ῥούνετβ οἱ πη]πά”, 

ΤΠῃο Ῥ]αϊοπῖο ἀῑνίδίοη Ιπίο τεᾶδοῃ, 5ρίΠί απά αρροεεῖίο παιδί Ῥε 

ειρρ]επιεηίεά ὮΥ {πα {αςυ]έῖες οἱ στοννίἩ, δεηδαἴίοη απά ἱπιαρίπα- 

ΏΠοη. Απά {πετε ἶ5 α {ατίπει ἀϊπιοα]ίψ νυΠίςὮ πιεεί5 αηγ αεπηρί 

{ο ἁῑνιάε νε παπά Ιπίο ἀϊ[βετεπί {αοι]ίες. ΤΠε απίγ οἳ ε]νε 

ππεπία] αοίίοη πιακες Ιε αίετΙ Ἱπιροβδίρ]ε {ο εοπῇπα 50π]ε 

Ῥτοσςδδες νη(ΠΙη {λε Ἡπαϊες ο{ οπο 5ἶησ]ε {αοι]ίγ. ΤΠε εοπαῖνε 

ΟΓ οἵθοίίο 6ΠΕΙΦΥ οἱ 5ο αηοπ]ά Ίανε, ἴο συΐε {πε Ρροριυ]ας 

Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ, {ο Ῥο 5ρτεαά ονεΓ ἴννο ος {ηΏτες ἀϊ[βετεπί Γαοι]ίες: 

Ῥεσαμδα, αάάς Ατϊςίοῖ]ε, γλ]]ε νοἱίίοπ, οπε οἱ 15 εἰεππεπίς, {αἷ]5 

ψη(Πίη ἴπε 8ρΏετο οἱ τεᾶδοῃ, Τί οἴπετ {αοίοίς---αρρείῖίε απἆ 

Ἱπρια]ςε----Γα]] νηΠίΠ {πε Πε]ά οἱ {πε Ἱτταίοπα|”. 

Ἐαοι]έίες {ο Ατὶςίοί]ε ατα {λις ποῖ ἀϊ[Πετεπί “ρατίΒ’ Ιπῖο ννλπίς]ι 

5ου ἵ5 αοίια]]γ ἁῑνιάεά, Ῥαί οπἱγ ἀϊβετεπί δἱάες οἵ αδρεεί5 ος 

πιεπία] αοίΊοη. ΤΠ ορροβῖξίοηπ {ο {πε Ῥ]αϊοπίο Ρ5ΥΕΠΟΙΟοΡΥ πηπῖς]ι 

Ἠαά 5εεπιοά {ο ἅτανν α {ασί Ιπε Ῥείναση {λα πιεπιρείς οΓ1{5 ἀῑνίδίου, 

Ατςίοῖ]ε νίεννς ἴπο ρατείοη οἱ τπε 5ου Ιπίο [αου]είες α5 ππετε]γ’ 

ἃ οοηνεπ]εηπί αρρ]ίσαείοη οἱ αΏσίτασίίοη. Απά {πις Πἱ5 {αει]ες 

Τε ποῖ δεραταΡ]ο ἵπ αοἑια] [αοί ος αοέμαὶ ἸοσαΠίγ: πε ραγεείοῃ, 

ἶ5 οης ν/ΠΙ6Ἡ τοδίς οἰπιρ]γ οἳ α ἀἰΠετεποε ἴπ {πείγ πιοάε οί γοςκ- 

1 ΤΙ. 4, 413014, πότερον δὲ τούτων ἕκαστόν ἐστι ψυχὴ ἢ µόριον ψυχῆς καὶ εἰ 
µόριον πότερον οὕτως ὥστ᾽ εἶναι χωριστὸν λόγῳ µόνον ἢ καὶ τόπφ. ὉρΡ. ΠΙ. ϱ, 431324. 

3 ΤΠ. ϱ, 432324. 

3 ΤΠ. ϱ, 43107, εἰ δὲ τρία ἡ ψυχἠ, ἐν ἑκάστῳ ἔσται ὄρεξις: Ῥεσαιςε, 1ὲ ἶ εχρ]αϊπεᾶ, ἐν 
τῷ λογιστικῷ ἡ βούλησις γίνεται, καὶ ἐν τῷ ἁλόγῳ ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυμός. 



ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 1 

ἴπα, οη ἴ]πε ροῖπέ οἱ νίενν {τοπι υΥΏῖς] {ΠΠεγ ατε τερατάθά (λόηγφ): 
Τε ἵν ἵπ οἹοτί α ἀῑσεποίοη πο α ἀῑνίσίοπ'. Τὲ ἶ5 ἐλετείοτα 

'' οπ]γ ὮῬγ απ εΠοτί οἱ αρδίταοίίοπ {αι νε οαη ἀἰςῆπσι]ςὮ Ῥείννεεῃ 

. ἀἰ[ετοπί {αευ]{ίες οἱ 5ου]: ]αμδί ἵπ {αεί αδ να σαΠ, αοοοτάϊπσ {ἔο 

ο Ενα Νίοοπιασπεαη Είος, ἀἰδησιίςσὮ Ῥείνεεη ἴπε οοηπνεαχ απάἆ 

| «ὀῃσανε, ΟΥ α5, {ο α5ε {ης αἀάϊῖοπα] Π]]ιςίγαίοπ οἱ {νο Ἐιιάσπιίαῃ 

Ἐπήςς, ννε «αΠ ἵπ ἴλμε «.5α ΟΓ οπε απά {με 8απιε Ππε ἀἰςεπσιαϊςα 

Ῥείεεη τς οἰταϊρΏίηεςς απά ἵε οοἶοιΓ” Ίο πιαγ 5εραταίε ΙΠ 

οἩοτί Ῥείννεεῃ {]ε 5εης{ίνε απάἆ {πε οοπεερίϊῖνο Ρούνετς οἱ πι]πς : 

Ῥαΐ Τε ἵ5 οπε απά {]ιε 5αππο πηἶπά {ο Πίο] 5εηδα{ίοης ατα Ῥτουσ]Ώέ 

ο απά ν νο οοπεερί5 αΓε {[οτπιαά: απᾶ {ια ἀῑδεποίίοηπ, 5ο {ασ 

α5 Τε εχῖςίς, ἶ5 οπἱγ α ἀϊΠετεποο ἵπ ἴπε πιαηπες οἱ ἔλε παπα’5 

 αονίγ ἵπ ἀεα]ίπρ γνῖε πιαξεγῖα]ς οί Κπονν]εάρο. 
ΤΠε πιπ]ρεΓ οἱ {πε πιοηία] {αου]έες ἶ5 αοοοτάἰπο]γ α σιΏ]εοί 

ο οἩ Πίο] Αεςεοί]ε ἶ5 5οπιενν]αί Ιπά(βετεπί. Ὀοπιείίπιες (ΤΠ. 4. 1) 
το Έλς [αου]Ηςς ατα 5ροκεηπ οἱ α5 Άνε--ίπο πι(τίίνε, φεποίῖνε, 

 «οπανο, Ιοεοπιοίίνεο απἀἁ ἱπίε]]εσέιαί: αἲ οἴποι Εἶπιος (11. 2. 7) 

{ου οη]γ ατα επιππεΓαί{εά, Ῥεοαυςε {πε οοπαίϊνα απά Ιοσοπιοίίνε 

ἶ {αου]εῖο ατα ΡταςβίσαΙΙγ οπε: αλα, αξ οἴλει Εἔἴπιος, δἶπος ἔλα 

βεηςίΐνα {αοι]ίγ ἵ5δ ἴἩο Ῥασίς οἱ {πε οοπα(ίῖνε, ἴΏτεο οηΙγ α{ἴα 

οπιπιεταίεά απά {πε Ατὶςίοίο[αη 5οΏεπιο οἱ Ρδγο]ίο {αοι]εῖες 

ταάμοες 1Ε8ε]{Γ {ο ἔπα {αοι]έ οἱ πιτίοη, ἴπε {αοι]( οἱ 5εη5α 

απά ἴπε {αομ]{γ οἱ ἐλοισΠΏί. 5ου] ἐΠπεγείοτε ἶ5 Ιέδε]{ ἀεβπεά α5 

ο Πιπάαπιεπία] Ρτϊποῖρ]ε οἱ Πε, οΓ 5εΠ5ε-ρείοερίίοηΠ απά οί 

ποισΏξ”: Τε ἶ5 νο υπίεν ἵπ υυλίο] {Πεγ ατε αἰΙ επιΏτασεά. Έος 

1 ΤΙ. ᾱ. 1Ο, 413010, τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἕτερα φανερόν' αἰσθητικῷ γὰρ εἶναι καὶ δοξα- 

ι στικῷ ἕτερον, εἴπερ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι τοῦ δοξάζειν. 
: 3 Ε/Α. Λίο, 1. 13, 1ΙΟ2328, ταῦτα δὲ πότερον διώρισται καθάπερ τὰ τοῦ σώματος 

μόρια καὶ πᾶν τὸ μεριστὸν ἢ τῷ λόγῳ δύο ἐστὶν, ἀχώριστα πεφυκότα καθάπερ ἐν τῇ περι- 

| Φερείᾳ τὸ κυρτὸν καὶ τὸ κοῖλον. 
ΣΑ. ιά, . 1, 1210032, διαφέρει δ᾽ οὐθὲν οὔτ᾽ εἰ μεριστὴ ἡ ψυχὴ οὔτ εἰ 

4 ἁμερής, ἔχει µέντοι δυνάµεις διαφόρου ὥσπερ ἐν τῷ καμπύλῳ τὸ κοῖλον καὶ τὸ κυρτὸν 
ο ἀδιαχώριστον, καὶ τὸ εὐθὺ καὶ τὸ λευκόν’ καίτοι τὸ εὐθὺ οὐ λευκό». 

αλ 5 ΤΠ. 7, 431313, οὐχ ἕτερον τὸ ὀρεκτικὸν καὶ φευκτικὸν οὔτ ἀλλήλων οὔτε τοῦ αἰσθη- 

ο πικοῦ" ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο. 

4 Τ. 4. 14, 414311, ἡ ψυχἠὴ δὲ τοῦτο ᾧ ζῶμεν καὶ αἰσθανόμεθα καὶ διανοούµεθα 
’ πρώτως. 



ἣν ΤΗΕ, ΡΡΘΥΟΗΠΟΙΟΕΥ ΟΕ ΑΚΙΡΤΟΤΙΕ. 

(Ατἰςίοτ]ε {ατίπει εχρ]αίης) ἴπεςε 5ου]5 ο: {αομ]είες οἱ 5ο] {οτπα 

8Π αδοεπάἶπρ δοτίες ἵπ ΥΠΙοἩ Ίο Πῖρπει {αοπ]ί Ιηπνοῖνες απἀ 

οοπιρτεῃεπάς {πε Ίούνετ,. ΤΠε {αποίίοπς οἱ πι(τγΙίοῃ ατα {λε Ῥαδίς 

{ος {πε {αευ]έες οί 8εῃ5ε: απά {πε εχετοῖδε Οἱ 5εηῃ5ε ἶ5 ΠεοΕΒΒΑΤΥ 

{ο Ῥτονίάε α [ουιπάαίίοη απᾶά πιαίετία] {οι {λοισαε “Τε 

ἀϊΠεγεπί {οτπῃ5 ο{ 5ο] {π [αοί δίαπἀ {ο οπε αποί]ετ ἵπ ἔπε 8απ1ε 

ΊαΥ α5 ἆο {λε 5ενεΓα] δρεοίες ο{ βσιτε: Ῥοίπ ἵπ πα «δα ος 

Πριτες απἆ οἱ απίπιαίε Ῥεΐηρς {Πε εατ]ετ {ογπις αἶνανς εχἰδε 

Ροίεη{α]]γ {π {πο Ιαΐαοτ].”.  ]αδέ ίη θμοτί ας ἴ]ε {τίαπρ]ε πιαΥ Ῥε 

τορατὰεά ας ἔμο Ῥασΐ οἱ αἱ οἴλει τοσβ]ίπααί Πσιτεςδ: 5ο, ἵπ 

κο ΠΙαἨΏΠεΣ, πιαγ ἴἩε πι(τ]νε {αποβίοης5 Ῥε νίεναά αξ ἴλπε 

ΡτεδιρροδΗίοη οἱ αἰἱ {νε Ιαΐει {αοι]ίαος, 5ο ἴλαί {πε Ῥο588εξδ- 

δίοη οἱ ἴπο φεηςδΙῖνε {αοι]τῖες Ιηνοῖ]νε {πε ροββεβείοη οἱ ἔπα 

{αου]έες οἱ πι{ηέίοῦ, νλῖ]ο {πο οχκοτοίδα οἱ τεαδοπίπσ απά 

{πουρθηί ἱπιρ]ες απἆ τοδί5 αροη Ῥοίς {πε πιἰτίεπὲ απά θεπΏεπ{ 

οαραςο({ίε». 

"Ένο Ρροῖηίς οἱ νίαν’ πιιςδί Ῥο Ἡούνενει δεαάΙ]γ επιρτασεά ἵπ 

σ(μἁγίηρ Απςιο(]ε΄5 {πεοιγ οἱ {αομ]ε5. Όπ {ἔε οπε Παπά, ἵε 

Πηαςδί Ῥε {επιεπιρεΓοαά ἴΠαί πο Ἠίΐσ]οειγ εχετοίδε οἱ 5ο] οαπ Ῥε 

ἀϊδδενετεά ἴτοπι ἵτ5 Ίονγει απῖπιαὶ ρτεδαρροβίήοηπς. Βιΐ οἩ {πε 

οἴμει Παπά Ίνε πιιδί {ΕΠΙΕΠΙΡΕΓ αἰδο {ἴλλαί οαοεὮ οπε οἳ ἔπερε 

{αου]έ]ες ἶ5 α [αοι]{γ οἱ οο10, απάἆ ἴλπαί Τε ἱ5 οπ]γ Ὦγ τείεγεπος {ο 

ἴπε απίίγ ο{ {πε 5ο] {Παί εαεὮ οαη Ῥο τρη{ῖγ απἀειρίοοἆ, λος 

πηιδίέ νε [αἱ {ο ποίο {πε σεπεταὶ ἀῑδεποίίοη Ατὶδίοειε ἄτανις 

Ρεί/εεπ {λαί νΠίοἩ ἱ5 Ρτίοί ἵπ οτάετ οἱ {ἴἶπιε απά ἐἶαί νυπ]εοὮ ἶ5 

 ΡΠΟΓ {Π οτάεΓ οἱ ἐποιςΠί. ΙΓ πιοάετη {]εοτίες οἱ ἀενε]ορπιεπί 

ηανε ο[ἵεη περ]εείοά {πε ἁἀἰδεπείῖοη Ῥεένεεπ “παέατε᾽ απάἆ “ῖς- 

ἴογ, Βείνγεεη {Πε εἩτοπο]ορίσαί σεηεςῖς οἱ α ΡΠΕεΠΟΠΠΕΠΟΠ απά 15 

εχἰδίεποε α5 α Ἰορΐσα] οοπεερίίοη, Ατὶκοί]ε τερεαίεάΙγ αδδετί5 

ἴπαί πε τεα]ίγ Ῥτεοεάες {ο ΡροίεπεῖαΙίγ απἀ ἐλαί ΙΓ {π Εἶπιε 

ἴπε Ίον/εί {οσπι Πας {πε ρτοτΙ(ψ, 56111, η (ποισᾗέ απά τεα] Ῥείΐηρ, 

ἴπε Πίρηες, πΊοΓε ἀενε]ορεά {οτπι αἶνναγς δίαπἀς ἴπα Πτδί. Απά 

ἵπ τεαάἶπρ Ἠΐ5 παίαταὶ ΠἰδίοτΥ, α5 ννε πιαΥ σα] Ιέ, οἱ ἔἶε παπά, 

1 ΠΠ. 3) 414928. 



ΙΝΤΕΟΡΟςΤΙΟΝ. ἷν 

να σαηποί ἴοο ο[ἵεη τεσα]] Ἠΐ5 οἵνη οαΕἴοη αραϊησί {οιρείείηρ 

-πείμες Ίνα θποι]ά ἀεδογίρε πουν εαςῖι {Πίπας παΜυτα]]γ οοπιες {Πίο 

-.. εκἰδίεπος ος Ἠουν {{ αο(ια]]γ ἶ5'. | 

ΧΙ. ΤΗΕ ΝύΤΕΙΕΝΤ ΕΤΡΝΟΤΙΟΝς, 

Τπε Πτδί απἹοηπςρ ἴἨεδε ῬδγοΠίο {αοι]είες, {παί νἰζ. νυλ]ς] 

[ -. «οηςβΜιῖες {πε Ῥασίς οἱ νερείαδἰα Π[ο---πεεά πο ἀείαῖπ 5 Ίος. 
| (Τε αἶσο, πε πημςδί ΓΕΠΙΕΠΙΡΕΙ, ἶ5 α Πτδί εη{ε]εςεὮγ---ίϊπα Ἱπιρ]οίε 

Ῥετίεσίίοη οἱ Ῥρίαπί Ἱε---ἴπο «αἱ5δε οἵ Ῥηϊποϊρίο οἩἳ Πίο {έπε 

ἀἰΠετεπί ΡΏεποπιεπα οἱ στοιίἩ ενεπίιια]]γ τος. Τίς νοτ]κ πΙαγ 

Ῥε τεάιοεά {ο ἔνγο πιαῖη ΓΠαποίίοης----ἴποςα οἳ τερτοάμοίξίοη απά ΟΓ 

αΏδοτρίπσ {οοά. Τί δίαπἀς {λπετείοτε ΠΙ5ΐί αΠΙΟΠΡ {ηοςδο 5ίερς Οἵ 

δίασες οἱ Ιάεαί] ΡεΓ[ες(ίοη γΠίςοΙ Απίδίοί]ε Κποιγς ας “δου]5. Τί 15 

αοεσοτάϊησ]γ ΄ἔἶε πιοδέ «ΟΠΊΠΙΟΠ {ΟΓΠΙ ΟΓ {πο 5ου]: ἴξ ἶ5 {νε 6ὔ5επ- 

Πα] «ἰιατασίοιίσείς οἱ αἱ νεσείαδἰς Π[α απάἁ ἵξ {οΓΠῃ5 Εῑο πεςςθδᾶτΥ 

-' Ῥτεδιρροδίίοη οἱ α]] {λε Ἠίσῃει {αοι]{ῖα5, Ώεσαιιδε {ξ 5εεΙ{ες ἴποδε 

νετ οοπά(είοης ο{ εχἰδίοπος νη(λοιί νΥΠίοἩ αΏγΥ {ατίπει οχετείδα 

οἱ Γαπείίοη {5 ἱπιροδδίρ]ε. 1{5 ἴννο Πιποίίοης---τεργοάμοίίοη απά 

 παπᾶοῃ---ατε ἵπ Ατίκο(]ε”5 {Ίεοιγ εἰοδεῖν οοηπεοίεά γη οηε 

᾽αποίΐπετ. ΤΠε αΏεοτρίίοη οἱ {οοὰ ἶ5 Ῥιαΐ ἴπε Ῥερίπηίης οἱ {παί 

Ῥτουςςς ΠηΠῖοἩ Ππάς Τί παϊιτα] {ειπιπαίοη ἵπ {πε οΓγεαίῖοη 

οἱ αποίπες Ἱ{ε. ἸἈΝαίμτε ἵπ Πο οπε οί αἱ] πεί ορεΓαίίοης αοί5 

ο λουιί απ αἶπι ος [χιε]οσοίγ: απά ει αδἰπιἰ]αίίοη οί παἰτίείοτ 

πας [ος 5 επάἆ {λε Ῥεγπιαπεπί οοπ{ίππαποε οἱ εχἰδίεηπςε. “1Ιΐ 

15 ἵπ [αοί ἴλο πιοδί παϊιταὶ οἱ Γαποίῖοης ἵπ ΘΕΥΕΓΥ απίπια] {ο 

6επεταίε αποίἶες Π]κε Ι{5ε]{ ἵῃ οτάει Εἶαί Ενα Ιπάϊνίάιιαὶ πιαγ ἴλας 

35 [αγ α5 ροβεῖρἰε ραγειαραίᾳ ἵπ {λε εἰειπα] απά ἀῑνίπε” Τῃε 

οματαοίετ οἱ [{οοά Ιῑδε]ί αξ πουτίσηπιεπί Απδίοίιε ἴακες 5οπιε 

-πουριε {ο ἀείειπιίπε, ΤΠε οΟΠΊΠΙΟΠ ορίπίοη Ἶε βπάς {5 ἴαί 

| 

ο ο Μα σ 

1 ο Ρα, 41. 649318, δεῖ δὲ μὴ λεληθέναι πότερον προσήκει λέγειν πῶς ἕκαστον 

κ» πέφυκε μᾶλλον ἢ πῶς ἔστιν. . . . ἡ γὰρ γένεσις ἕνεκα τῆς οὐσίας ἐστίν, ἀλλ᾽ 

οὐχ ἡ οὐσία ἕνεκα τῆς Ὑενέσεως. Λ{αιαρή. Μ. το77518, τὸ ἀτελὲς μέγεθος φν ήν μὲν 

Ὁ. πρὀτερόν ἐστι, τῇ οὐσίᾳ δ᾽ ὕστερον, οἷον ἄψυχον ἐμψύχου. 



]νὶ ΤΗΕ, ΡΟΥςΗΟΙΟΕΥ ΟΕ ΑΝΚΙΡΤΟΤΙΕ, 

οοηίτατγ ἶ5 ποιτίδηεά ὮΥ «οπίταίγ: Ῥιαΐτ ἴπετο ατα οἴλει5 νο 

οκρἰαίῃ {ξ Ὦν ἴλα οοηίαοξ οἱ δἱπ]]α:. Ἀοίνεοπ ἴλεσο ἔνο 

οΡΙΠΙΟΠ5, Ατὶςίοΐ]ε, ἵπ αοοοτάαπος γη] Πΐ5 αδιαὶ πιείῃοά, ἔαΐκες 

πρ απ Ιπίειπιεάϊαίο Ροδίΐοη. “9ο (απ Τε (Ππίπ]κς, ““α5 ἴπε 

{οος ἶ5 απάἰρεςσίεά, {πε οοηίτατγ ἶ5 πατίατεά ὮΥ {πο οοπίταΓγ: 5ο 

{αγ ας ἴε ἱ5 ἀῑσερίεά {πε Ἰ]κε ἵ5 πιτίατεά Ὦγ ἔῑε Πε] ”----ἴπ οίῖνε 

γ/οτάς {ο {οοά Ῥεσοπιες αδθιπι]]αίαᾶ {ο {πε οτσαηίδπα γλῖοὮ 1 15 

ἀεςίϊιπεά {ο πιαϊπίαίΙη. | 

Απϊπιϊ]αίίοη ἵ5 ἔλας {πο οΠαΓαοίετ οἱ ἴἶιαο Ρτοςε5ς {μτοιρ]ι 

ΥΥΠΙΟὮ {πε Ιονύεςδί οί {λε ΡδγοΠίο [αου]ῖαος ἀἱδρίαγς Ιτ5 ορεΓα(βίοῃ. 

Ῥιΐ ννο ο]ια]] Ππά {αι ἴπε πιοάε οἱ αοίίοη πας αβθίσπεά ἴε 

ηυ(τίεηί {αοι]εῖες {οτεςΠαάον/ς ας 1ξ νγεΓε ἔπε πιαηΠες ἵπ γγλ]ς]ι αἲ] 

ἴπο οίπες αο(ϊνίες οἱ 5ο] ατα οοηοεἶνεά {ο αοῖ. Λα πιαγ ἴπ 

{αοί 8αΥ, νε ῬΒάωπικει, ἴλαί ν]]ε {πε Ρρἰαπί αδειπη]]αίες ἔπε 

πια{ετίαὶ ἵπ α πιαϊέγία| ΠΙάΠΠΕΓ, 5εΏ5ε αδδίπηϊ]αίες {πα πιαϊετίῖα] ἵῃπ 

4η ἱπιπιαεγίαὶἱ παπποες, απά {ποισΏί αθθιπηϊ]αίος {πα ἱπιπιαίετία] 

η απ ἱπιπιαίοτίαὶ ΠἹαἨπεί. Απά ΙΓ {Πΐς Ῥε πιοτο ερίρταπηππα!ίο 

ἴπαῃ {τας, 1 ἶς αἲ Ιεαδί {πε οαδε {λπαί Ῥοΐμ ἵπ δεηβδαἴξίοη απά 1Π. 

ἐποισΗέ, ἔἶα νγοτ]ς ο 5ο] Γεβοίνες Ι{δε]{ Ιπίο α “τεοερίνε” αοξ 

νΠΙΟἩ οπηποί Ῥαΐ οα{Υ ν( 1 ΠΙαἨΥ οἱ {πε αθειπ]α ης αδδοςῖ- 

481οηΏ5 οΓ {Πε πιτίεπί αοἰἰνί]ες, 

ΤΠ. ΤΠε ΕΑΟὉΙΤΙΕΘ ΟΕ ΘΕΝΕΕ. 

Έτοπι {Πε οαραοῖεῖος ο{ στονίΏ απά τερτοάμοίῖοη, Απσεοί]ε 

Ρᾶ55ες {ο {πε {αομ]έῖες οΓ5εῃ5α. Τ]εςε βεπ{ίεηί οαραοῖξίες πιατ]ς 

α ἀεοῖάεά Ρροίΐπί ἵπ {πο ἀενε]ορπιεπί οἱ Η[ε οἩ εατίῃ: {ος 1ὲ ἶ5 {πε 

Ροββεβδίοη οἳ {Ίο Ρονείς ΟΕ 5εηΠ5ο αηΠίοἩ Πτδί οοπςἑαίες ἔε 

αηίπια]”. Ας {πε νεσείαβἰε Πιποίίοµ5 ΊγεΓα ελαταςίατῖςίῖς οἱ ἴ]ια 

Ρ]αηῖ, 5ο 1 ἵ5 {πε αἰηήραία οἱ 5εηςαἴίοη γΠπῖοὮ ἀῑδεπσιίδηες ἔπε 

Β. 

αηΐπιαΙ {τοπ οβ]αοίς 5Ιπιρὶγ απἰπιαίε. Τήῃετε 5 ἱπάεεᾶ, α5 6 

1 Ῥ 
απ ὁ- τά, ς | 

3, 171. 41. ΠΙ. 4, 6663µ4: τὸ ζῶον αἰσθήσει ώρισται. Όε 41. ΠΠ. 2. 4, 41002. 

᾿ "-ὰ { 
τό κ τομ... κ... 



ΙΝΤΕΟΡΟΦΤΙΟΝ, Ίνιί 

'Ἠανο 566Π, ἃ οετίαίη απιοιηῖ ος ἰπηϊ]ατίεγ, Ῥεΐνναεεπ {πε αοἲίοη ΟΓ 

το πιτίεηί απά Έλα αοίίοη οἱ {πε θεηθίῖνε οαραοίεῖες ἵη ἁεα]ίπς 

Αν Εεὶς ππα[ετίαἰ. Ἀοί]λ τοσεῖνο ος αρρτεπεπά {λεῖγ οΡ]εοί, 

- ρα ἔπε ἆερτεο {ο υΥλίοὮ {λεν ἆο 9ο ἵ5 ἱπίπείσα]Ιν ἀϊ[ετεπί. 

- ΤΠε [αου]εῖος νΠίοἩ εοπςεϊεαίο ρίαπέ Ἱο οἰπιρίν ἆενοιτ Ειεῖγ 

-' ορ]θοξ, ἴπαυ ἴαἷκα ἵπ ἔλα πιαξογ α5 νε] α5 ἴπο {οτπι οἱ ἐἶιαί 

πΙοὮ ἔπεγ επΙρΙοΥ ας πιίτίπιεπέ; ννΠεγεας {ια {αοιι]εῖ65 ο{ 5εΠ5α 

τεοεῖνε ποίλίης Ῥιαέ ἴ]ε {ουπι οἱ {πεὶς οβ]εοί ννλ!]ε {Παευ δανε ἴἶια 

πιαϊίετ, οἱ πΥΠΙο] 1ξ ἱ5 οοπιροδεά, απίοιο]εά᾿. 

Φεηραίίοη ἶ5 {πας α5ια]1γ εχρ]αίποά ῬΥ Ατὶκίοί]ε α5 α ρτοςςδς 

ἵπ νηΙοἩ Ίνα ατα “πιονοά’ ος ΄αβεσίεά᾽ (Π{οτα]!Ιγ, 'θαβ ος’) ὃν απ 

εχίετπα] ορ]εοί”. Τί Ιηνο]νες {ΠπεΓαείογο Ιπιππεάίαίε]γ απ΄ αἱίετα- 

Εοπ” οἵ α αιααῖνε {ταης[ογπιαίίοῃ: ἴπε αβεςίίοη, ν/ΠἰοὮ 19 {πε 

 νελίο]ε οἱ αἰεΓαίίοῃ, ρτοάμοες α «παησε ἵπ {πε παίτε οἱ απαΠέγ 

' οέ Ενα ο{σαπ νυλίο]ι Ρεγοείνοο. ΤΠς Παπά ἵπ [οξ, Αεϊσεοί]ε πιἰσ]ιξ 

ο ρε τακεη ἔο Ιππρ]γ, Ώ6σοπῃςς, ΝΠεΠ {ξ ρετοεῖνεςδ δοππείΠίπρ, αἰίεγεά 

ἵῃ Τες αμα]: ἴε Ίο5ες ἴέ5 οννη {επιρεταίιτα απἆ Ῥεσοπιες οο]ά οἱ 

λος [κα ἴὲς οΏ]εοξ: 1ε ἵ5 αἰίετεά οἱ {γαηδίογπιεά ΒΥ {πε εχίειπαἰ 

ορ]εοί οἱ 5εησδα(ἰοΠ". 90ο αραίηπ {πο ογε ἵπ Ρεοεϊνίπςσ οοἶοις 

Ῥεσοπιες ας ἴξ ννετο οοἱοιτεά Ιεδε]{ή: 1 ἶ5 ρ]αοί, ἴπαί ἵ5, {ο α 

-"απαΠίαΒνε «Ίθησε Ὦυ πιεαπς οἱ ἴἶο αΠεοίίοη Το υλίοῖ ἴε {5 

.οκροδεά. Βαΐ Ες οιδεερεΙΡΙΗίγ αροπ {πα ρατί οἱ 5εηςε ἶ5 ποί α 

5η5οερΏΙΡΙΠΩΥ {ο ἔἶο αοίιαὶ ορ]εεί οἱ δεηδαίίον: 1ε 15 Ριαΐ {πα 

βρεοίῃο οἸατασίετ, {νε ἀείειπιϊπίπς Γοτπι νΠίςΙ {πε 5εη8ε τεοεῖνες. 
Ἆπά ααοοτάἰπρῖν ννε επά ἔἶε {αοι]γ οἱ 5εηΏ5ε ἀεβπεά α5 α ΡΟΝ/ΕΓ 

ος τοοεϊνίπς βεησίρ]ε οῬ]εοίς νηέλοι{ ἐποῖγ πια(ετία] οοποοπη(ζαηί5, 

αλ πιο τα, 42433--434”3. 
μμ. δ 416033: ἡ δ᾽ αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖσθαί τε καὶ πάσχειν συμβαίνει δοκεῖ γὰρ 

Τις εἶναι. ἀλλοίωσις Ι5ε]{ 15 τερατάεά α5 α Ἰῑπά οἱ κίνησι5, ἃ µεταβολὴ κατὰ 

ὄν, απᾶ πιοτε ἀεβηίίε]γ νγε τεαᾶ 1ε (2η. 1. 4, 210019: ἀλλοίωσι μέν ἐστιν ὅταν 

νυντος τοῦ ὑποκειμένου, αἰσθητοῦ ὄντος, µεταβάλλῃ ἐν τοῖς αὑτοῦ πάθεσιν ἢ ἐναντίοις 

ἢ µεταξύ. Τ]αϊ πάθος ἵ5 ἴπε γεΒἰο]ε Οἱ ἀλλοίωσις αΡρεαῖς {τοπ 4είαβή. Δ. 41, 
' δ15, πάθος λέγεται ἕνα μὲν τρόπον ποιότης καθ’ ἣν ἀλλοιοῦσθαι ἐνδέχεται. 
5 8ο ἵπ Ἡ. 12. 4, 424334, Αεςίοί]ᾳ αδΙκ5 ΥΝἨΥ Ρ]απίς ἆο ποί Ῥετοεῖνε--- καὶ γὰρ 

αι καὶ θερμαίνεται---Ἱ-ο. (ευ ἀἱςρ]αγ οἶσης οἱ ἴ]ιαί ἀλλοίωσις νΥλῖε] γνας 5αἰά {ο 

6 Ρετοερίίοη. 

Γ. 3, 425022: τὸ ὁρῶν ἔστιν ὡς κεχρωµάτισται. 



ει. 

Ἱνηϊ ΤΗΕ ΡΘΥΟΗΟΙΟάαΥ ΟΡ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

1πδέ ἵπ {Ἡε βαπιε ν/αΥ ας {πε ν/αχ τεσεῖνες {πα Πσιτο οἱ {πε 5εαἱ 

υηεποιέ λα Ίτοι ΟΓ {πο σο]ἰά οἱ ννμ]οἩ {πα 5εαἱ Ι9ε]Γ πιαγ Ῥε 

οοπιροβεά’. 

Τῃις {αγ Ατείοί]α πιῖσΏί 56επῃ {ο οἥει Πε Ῥαΐέ α πιεσ]α- 

ηίσα| Ἱπίετρτείαίίοη οΓ {Πε ρετεερίϊῖνε Ῥονψίείς. Τί παῖρῃί αρρεας 

ἵη [αοί αδ ἵΓ δεηδα{ίοη Ψετε ποίµίης Ῥιαΐ α ρηγςιο]οσίσαὶ Ῥτοσεδ 

Ιῃ γΠΙοἩ εχίειπα] οΡ]αοί5 5ίαπιρεά {πΠεπιδεϊνε» προῃπ {πα οοἵΓ- 

Ροτεα] ο{ραπίδπι αηπά 5ο 6ανε τῖε {ο νατῖοις εοιτεδροπάΐπςδ Ρρετ- 

εερίίοης. Ῥαΐέ Απσίοί]ε 5αρρ]επιεπίς Πΐ5 {Π6οίΥ {η δΗ5Ἡ α ν/αΥ α5 

τεπάςΓ5 51εἩ απ Ἱπίετρτείαίίοη Ιπάε[εηπκιρ]ο. ΤΠε Ρραδείνε αΠες- 

ποτ υΥΠίοὮ ἶ5 ἱπνο]νεά ἵπ αἰἱ δεηδα(ίοη ἶ5 ποί ΠΙΕΓΕΙΥ Ῥαδοίνα; 

ΏαΥ ταίὮοε:ς Ίε ΠΠαΥ σα] Τε ποη-ραδεαίνίγ”. Έοι ἵ εαΠετῖπς 

(πάσχειν) Ῥε Ιάεηίεϊσαὶ νι Ῥείπρ πιονεά (κινεῖσθαι), ἵε 15 νίτ- 

{μα]]γ εαινα]οπί {ο αοϊῖνο εΠεΙΦΥ (ἐνεργεῖν). 1π τεοεϊνίπςρ ας ἵε 

ἆοες {πε {οτπς ο[ {πίησς, 5εΠ56 ἶ5 ΠπΊἹοΓΕ {Παη τεςερίίνε: αἲ {πε 

5αΠης πιο ας ἴε ἶ5 Ιπιριεδδεά, {{ αἶδο ἵηπ 15 {ατη ΙππρΓεδδες απἀ 

σῖνες {λαί εἶδος {ο {πο {Ππίπσς οἱ 5εη5ο νηποαί νΥΠπίοὮ {πεγ οοι]ά 

ηοῖ Ῥε οίλετννῖδε Ρετοεῖνεά. Βαΐ {πε νντίέει {αἴ]5 ἩεΓε, α5 ε [αἲ]ς 

αἶνίαγς, {ο ἅτανυ α ἀῑδειπείίοη Ῥεΐένγεεπ {Πε ν/οΓ]ς ο{ 5εη5ε απά {πε 

γγοτ]κ οἱ {ΠποισΏί: απἀ {ΠοιρΏ νο Ἱεατηῃ ἴαί ἴπε δεης[ῖνε αοῖ 

(αἰσθάνεσθαι) ἶ5 Ππαϊτεά {ο απ Ἱπάϊνίάιαί “Ώετε) απἁ “πονν, νπί]ε 
Ρετοαερίίοη (αἴσθησις) τείετς ἴο ἴ]ε ϱεπεταὶ αδρεοίῖ οἱ α απαγ 

(τοιὀνδε), ἵνα ατα ποί ἴο]ά Πον {Πί5 {ταηδίβοη 15 εβεοίεά, 

Τῃο 5εαΓολίης απα]γσίς {ο ΥΥΠίολ Ατὶςίοί]ε 5αβ]εοίς5 {ια ἔεγπις 

ψΠΙοὮ Ἡο Ππιδε]{ αρρ]ᾗᾳς {ο 5εηςε-ρεΓοερίίοη πια]κες 1 Πον/ενεΓ 

αἲ Ἰεαδί οἶεαι (παί Ιὲ ἶ5 οπἱγ ἴπ α ΠἩπιτεά αεοερίαξίοηπ {λπαί ννε 

οαη ἀεδοτίρε {πο {αοι]ίγ οἱ 5εΠ5ε εἰΠεί α5δ α Ίπετε «αραοΙίγ 

(δύναμις) οἵ α5 πιετε]γ α ΄δυΠβετίπρ’ οἱ ραδδίνε αΠεοίίοη (πάθος) .. 

ΊΜε πιιδί {επἹεπ]Ρεί 5αγ5 Αιὶδίοί]ε {λαί ΄οαρας!Ιγ’ απά ΄αβεςβῖοπ᾿ 

Άτα ποῖ απίνοςσα|. Α. Ππιαη ΠΙΔΥ Ροβ5ε5ς α “οαραοῖγ᾽ οἱ Κπου- 

]εάρε ({οτ ἱηδίαπςε) εἶίπει Ῥεσοαιςδο Τε Ῥε]οπσς {ο ἴπα οἶας» οί 

Ῥείησς αραΡΙε ο{ Κπον]εάρε, οἵ Ῥεσοαμδο Ἡε Ροββεβ5ε5 Π ἂς- 

ᾱ ΤΠ. 12, 42418: ἡ μὲν αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης, 

οἷον ὁ κηρὸς τοῦ δακτυλίου ἄνευ τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ χρυσοῦ δέχεται τὸ κα. 

3 ΤΠ. 4, 4203201 ἡ ἀπάθεια τοῦ αἰσθητικοῦ. 
8 ΤΙ. Γη 41 730, 



ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ. Γκ 

- απαϊηίαποε υ(Ἡ 6οπ]ε θρεςίαὶ Ῥταπεῃ ο{ Κπον]εάρε ν/Πίο]Ὦ ε ἶ5 

ποπ Πὶ5 εοπά{ίοη ο{ ροίεπαἰ Κπον]εάσε Ῥιί αοίιαὶ ἵρποταπος 
Ὁ Τε ἰ5 Ῥτουσ]Ώί τουπά {ο {πε ορροδίίε εοπάξίοῃ, {πα οέἶπειγ Ὕν]ιο 

-. Ῥοδθεδοες Ἱεατηίηπςδ νΏ]οὮ Ἡς οαπ αβρΙΥ ἱ5 αοϊεά οἩἳ ΒΥ Ρείπςσ 

- ]εὰ {ο σίνε εκρτοεδδίοη {ο έλα κπον]εάρα γνλἰο] Ἡς Ἱπιρ]ίοίεγ 
Ῥοββορσε». Τις {π ΄δυΠετίης) νε πιαδέ τεοοφηΐδε {ΝΟ 5εΏ5ες--- 

ο ἴλε οπε παπά, ἴπα ἀεσίγιοίίοη ο{ {πε οπε ίαίε ΡΥ ἵ5 οοπίΓατν 

4 (φθορά τις ὑπὸ τοῦ ἐναντίου), οἩ ἴἶιε οἴπες παπά α ρΓεδεινα(ίοη ος 

φοπιείπίπσ ροίεπίίαὶ Ῥυ πἹεαΠς οἱ γηαί 15 αοίιαὶ (σωτηρία τοῦ 

δυνάµει ὄντος ὑπὸ τοῦ ἐντελεχείᾳ ὄντος). λε πηαδὲ αοσοτάἰηρΙγ 
ἀἰδεπσιίς]ι Ῥείνγεεη Ώνο Κίπάς οἱ 'θυΠετίηρ᾽ ἵηπ 8εηςα-Ρρετοερίίοη 

----τλο Πτα ἴλαί ἵπ νο {πε πιετε οοπάΙίοη οἳ α [αου]έγ 
-'Ῥεεοπιες α [που] τεκάν {ος αοξίοη αδ Ἡαρρεπς αἲ ἔἶια Εἴπιο ο{ 

ἀ Ρίτί (ὑπὸ τοῦ γεννώντος), ἴλο 5δεοοπά {]αί νλῖοῃ Ὀτίηςς {πε Ρεί- 
-. οερείνε {αου]ίγ, νΊεη ἀενε]ορεά, Πίο αοίια] εχετοῖδε απἆ επαΡ]ες 

1 {ο τοαςἩ {65 παξυταὶ (ογπιἰπαξίοη. 

| Όρηφςο {ἶεῃ ἶ5 ποῖ πιετεῖγ {πο τοαςίίοη {ο απ οιίννατά οἱ- 

πιμ]ας: Τε 5 ποί ἰπιρίγ α {οτπι οἱ τεῇεχ αο!ίῖοη: ἵε ἶ5 ταίπετ {πε 

ταα]ζαΐίοη οἱ απ Ιπίετπα] {αοι]{γ ἵπ τεδροηςε {ο {5 αρρτορτίαίε 

ορ]εοί. ΤΠε δεηδίρ]ε οΡ]εοί, ἶ5, ἵπ οίΠείΓ ν/οτᾷς, ποῖ 5ο ππιςο] έλα 

ορπά(ῖοη α5 {λε οεσαδίοη οἱ δεηδα{ίοΏ: Ῥε[οερίίοη ἶ5 δοπιε(μίης ἵῃ- 

Τεγπα] απἆ Ιπππιαπεπί; οπΙγ σα]]εὰ ουί Ιπίο αοίῖοη Β}γ απ εχίοιπα] 

ορ]εοί. Τηας, {ο ἴακε α ἀεβηῖίε εχαπρ]ε, ἰαδίε ἶ5 αΠεοίεά ΒΥ νε 
οῬ]εοί οἱ {ασδίε ας {οιοῖ: απάἆ {λεγείοτε {Πο οἵραΏ ΟΓ {αδίε πιαςέ 

4 Ῥε τεπάετεά πιοῖσε απά ]ῆ]κε 1ὲ9 ορ]εοίς---γεί Εῑίς Ἱονγενει νέοι έ 

- Ἰορίπο 1έ5 ἱπέτίπσίς εἸατασίεί (σωζόμενον).. ΤΗο νίενν ελοτείοτε ος 

Ἆ εατ]ετ (ήη]κεις νν]ο ππαϊπίαϊπεά {]αί ἵη 5εΠς5ε-ρεΓοερίίοη κα ν/ας 
ς 

άμα να δν ω ἁμιώώἁι 
οπλιηήόμωμς μμ μυ μμ 

1 Π. 1Ο, 42202: πάσχει Ύάρ τι ἡ γεῦσις ὑπὸ τοῦ γευστοῦ ᾗ γευστόν' ἀναγκαῖον ἄρα 



κ ΤΗΕ ΡΘΥΟΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

αΠοοίεά Ὦν κα ἵ5 ποῖ αἱἐοσεί]ει {αΐθο νπεπ ίαϊοά νηξα ἴε 
Ῥίορετ Ππιίίαίοης. ΤΠε {αοι] οἳ 8εῃ5ε ἵ5 ΡοΐεπίΙαΙν {εἶναι 

νΠίς]ι {λα ορ]εοί οί 5εη5ο ἶ5 ἵπ αοιαΠίγ: απά ἔπας ννυλ]]ε απάει- 

σοΐπρ ἔλπε ἱπιρτεδρίοη 1 {5 Πα 15 οβ]εοί, Ῥαΐ, α[ἴετ {πε ἵπιρτες- 

οἶοη ας Ῥεεμ τοσείνεά, {ε Ώεοοπιες Ιάεηπίίσαί νυν 181, 

Τῃεα οΡ]εοξ απά {λε {αοα]ίγ οἱ 5εη5ο {πας δίαπά, {ο Ατὶςιοί]ε5 

πηϊπά, ἵη ἱηέϊπιαίε τε]αξίοη γη] οπε αποίμετ, ΤΠε ορ]εοί απά {πα 

{αου]έγ α{α ἵπ [αοί οοττε]αίῖνες, απά ἵηπ ἴπε Ρρετεερίίνε ααὶ {επά 

{ο οοἰποίάε. ΤΠεγ ἀϊῑβει οπΙγ ἵπ ἴπε πιαπηπετ οἱ ελμεῖγ ἀεβηῖίτε 

εχἰδίεποο (τῷ εἶναι) οἱ ἵπ ἴπε πἹᾶηπεί ἵπ ὙνΠίεὰ ἴπεγ πιαγ Ῥα 

Γερατάεὰ (τῷ λόγφ)'. ΤΠΕεΥ ατε οπΙγ ἀἰ[ετεπέ οἷάες ος αβρεοῖς ο{ 

οπς απά {]α 64ο ΡΒΕΠΟΠΙΕΠΟΠ, οΠα οἷάᾳ οἱ αγλίο] «κρτεδδος5 

1{5ε]{ Ίπ {πο ορεταξίοπ8 Οἱ 5εΠ56, ἴμα οἴπει ἵπ ἴπε οοποτεία 

δεηθίρἰε {Πίπο. Αεϊδίοῖ]ε Ποινενετ ἆοεςδ πο οα{Τγ Πῖς ἁοοαίτίπε 

οἱ {πε τε]αεϊνΙεγ οἱ Κπον]εάσε 5ο {αΓ α5 {ο άεηπγ {Πε εχἰδίεποε ος 

 5εηςῖρ]α πυοπ]ά αρατί {τοπ 5εΠ8ε-ρετοερίίοη. “ΤΠε εατ]γ παίητα] 

ΡΗΙΙο5ορΠε:ς”----Εεπιοοσίέας5 απἆ Ἐπιρεάοσίες ννου]ά 5εεπι ἔο Ῥε 

Ιηίεπάεά---“ννετε πο τρΠί ἵπ Πο]άίπς {παί {Πετε γ/α5 ποίμίπς 

γγλΙίε οἱ Ρ]αε]ς αρατῖ {Τοπ νἰδίοη, απᾶ πο Βανοιτ ἹπάερεπάεπίΙγ 

οἱ {αδίο.”. ΤΠεϊγ {αοιγ, Ἡς Ελ]η]ςς, ἶ5 ἔτις 1 απάοιδίοοά ἵπ τείεί- 

οπος {ο αεζμαζ Ρετοερίίοη, Ῥιέ πο ΙΕ ἔακεπ {ο αρΡρΙγ {ο 56Π5ε α5 

 πηετε Ροίεπ{ίαΠ(γ'. Ώεπδε απά {Πίπρς 5εηςῖβ]ε ατα ἱπάςεά «οἵ- 

τε]αίϊνο ἴειπιδ: Ῥιαΐ {πα {αου]ίγ ο{ 5εηςε ἶ5 ποῖ 809 ΡειπΙαπεῃέ ἵπ. 

πια τε]αίίοη ας ἶ5 {πε 5εηδίβ]ε ορ]εοί Ι{5εΙ. ΎΤΠε 5εηεῖρ]ε οΡ]εοῖ 

ἵῃ [αοί, Ατὶσιοί]α Πο]ά5, Ῥτεοεάςες {λε εχοτοῖδε οἱ 5εΏ5ε: ἴπα 

τεπιονα] οἵ {πε 5εηδίρ]ε ορ]αοί τεπιονες αἷοπς υγ 1έ {λε {αου]έγ 

ο 5εΠ5ε, ὙΠΙ]α {πε {αοι]γ οἱ 5εη5ο ἆοες ποὲ αἰπιπ]απεοιδ]γ 

τεπιονο {πο δεηςῖρ]ε οβ]εοξ',. 1Τ{ πηοι]ά 56εεπι {πετγείοτο {παί 

ὑγρανθῆναι τὸ δυνάµενον μὲν ὑγραίνεσθαι σωζόμενον, μὴ ὑγρὸν δὲ, το γευστικὸν αἰσθη- 
τήριον. 

} ῃ. 6, 41831. 

κ.α, 43536: ἡ δὲ τοῦ αἰσθητοῦ ἐνέργεια καὶ τῆς αἰσθήσεως ἡ αὐτὴ μέν ἐστι καὶ 

μα τὸ δ᾽ εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς. 

136329: ἀλλ οἱ πρότερη Φυσιολόγοι τοῦτο οὐ καλῶς ἔλεγον, οὐθὲν οἰόμενοι οὔτε 

λευκὸν οὔτε µέλαν εἶναι ἄνευ ὄψεως, οὐδὲ χυμὸν ἄνευ γεύσεως. 

ο σαίορ. 5, ἸΡ3Τ: τὸ μὲν γὰρ αἰσθητὸν ἀναιρεθὲν συναναιρεῖ τὴν. αἴσθησιν, ἡ δ' 



ιο αι ιν ποιο πμ 
κ. 

ην 

πόκω: « ολιλκς- 

πτώμα ο αμ ΜΑΗ 

Όσα 

ΙΝΤΕΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. ]χί 

.ἔποισι Ατὶκεοείο πενεΓ τεα]]νγ Ῥτοβεά ἔλπα ἀἰβει]είος εοπίαἰπεα 

| ηίη {πε ααεςίίοη νπείπεγ {πε {αου]έγ οἱ {πε οΏ]εοί οἳ 5εη5ε {8 

α Ρτίος, απά σ]άεά ονετ ἴτ Ὦγ Πἱ5 εἰαδίίο ἀῑδεποίίοη οἱ α ροίεπίίαἱ 

-. "απά α τοαὶ οαραοῖίγ, Ἡε 56] Πε]ά βγπιῖγ {ο {ο νίενν {παί 5εηΏ5ε- 

3 Ῥετοερίίοη: ρετρείια]]γ Ιπνοῖνες α οογτεδροπάεηοε Ῥείννεεη {πε 

' οὐ]εοί απἀ ἔ]λα οισαη οἱ 5οΠ5α[ίοη, 5ο {παξ 1{Γ αροπ {ο οπο Παπά 

Έα ουἑνιατά ορ]εοῖ πιαΥ Ῥο φαΐά {ο πιακα {λα 5εῄῃ5α {ο ορείαίς, 
Έπειτα ἵ5 αποίηες ἵη νο] ἐπε 8εη5ε ο{θαίᾳς Γος ΙεδαΙί {πε οΡ]εοῖ 

ο ἈνΠΙοἩ Τε ο.η Ῥετοεϊνε). Το Αείρίοί]ς, {Ππετείοτε, νε ΠΙΔΥ 5αΥ 

πιαί{ετ ἶ5 ποί α “ ρεγπιαπεηί ροδδΙΡ!Πίγ οί δεηδαίίοη ” τεα]ζεά ἵπΠ 

Ῥετοερίίοη Ῥιΐέ 5οηδαίίοη α Ρειπιαπεπί ΡροδδΙβίΠίγ οἱ ρετοεϊνίπσ 

Ἠηπαί α5 Ρετοείῖνεά ἶ5 {πο τεα]ζαΐ{ίοη οἱ {πο 5δεης]εῖνο «αρας(είες. 

ΤΠο οοιγαδροπάἆεποςε ΥΥΠΙεὮ πι διιΏδίδίς Ῥείννεση {πε οΡ]εοί 

απά {πε ο{σαη οἳ Ρετοερίίοη πιεείς η ορεεῖαί τοοοσπ{{οη {π 

{πε ΡΏταδεο]οςδυγ ο{ Αεϊδίοί]α. Ῥειοερίίοη, 1ξ ἶ5 δα1ᾱ, τεαιίτες {παί 

ἴπε οορπη/είνε 5αβ]οοί 5Ποι]ά οοσΙΡΥ α πιϊάά]ε ροῖηΐῖ (µεσότης) νε] 

τείεγεποε ἴο ἴπε οΡβ]εοίς οἱ δεηπςα{ίοπ”. Έοτ ἴπε οΡ]εεί οἱ 5επςα 

σεπετα]]γ ργεδεηπίς α ραῖγ οἱ ορροσίίες---ΠΙΐίε απά Ῥ]ασ]ς, 5υγοεί 

απά Ῥιεέετ, Πο απἁ οοἷά---απά 85εΏ5δα πιαδε {οΓ {πο Ππιοπιεπέ 

Ἰάεηπειίγ Ι{δε]{ πηἩ οποε ος οἴἶει οἱ {πεπιῦ, Βιΐ, ἵπ οτἀετ ἴο 

4ο 5ο, ἴέ πηιςδί Ιδε]{ Ῥε πεϊέποεςγ: Τε πιὰδί οοοΙΡΥ ἴπε πιάά]ε 

Ῥοϊπί Ῥείνεεπ ἴλε ραῖ ο ορροδίπς αια]{ίᾳε, 5ο {παί 

Τε πιαγ Ῥο ἴλα Ῥοΐίες αδίαε {ο ἀῑδεπραϊση Ῥεέννοεπ ἔἶλεπι, 

Ῥοι 5εΠ5ο ἵ5 ερεεπΜἰα]νγ α οπιῖσα] {αου]ίγ: Ιδ οἤιοο ἶ5 {ο 

ἀἰδηησιίς] Ῥείννεεη {πε αιαΠέίες οἱ ορ]εεί5: απἀ {ο ἆο 5ο Ιξ 

πηαδί Ῥε Πδε]{ εαια]]γ τεπιονοά {οπι α] {ἶιοδο αα]αος’,. Απά 

αἴσθησις τὸ αἰσθητὸν οὐ συναναιρεῖ. με ρτοιπά5 οἩ ΨΠΙΟἩ {λεςα οοπο]αρίοης αγε πιαάε 

{ο τεςί Ἱππρ]γ α ρ]ιγείῖσα] οοποερίίοη οἱ αἴσθησι», ὙΠῖοὰ ἶ5 Ἠατά]γ ἵπ αοοοτάαποε ΥΗΙΊ 

Ἀπείοί]ε΄ς ἀενε]ορεά νῖεννς προη ἐπί5 φιρ]θοί. Τε αἰσθητόν, Τε ἶ5 φαῖ, ἵ5 Ρρτίος {ο 
΄αἴσθησις Ώ6σαηςθ αἴσθησις Ι5ε][ τεςα]ίς {τοπι α οοπηροβί(ῖοη οἱ νατίοις αἰσθητά, 51ο] α5 

βτε απά νναϊετ. ΟΡ. Λ{είαβή. Τ. 5, τοιοῦ27. 
1 0ε δεησης, , 438034: τὸ γὰρ αἰσθητὸν ἐνεργεῖν ποιεῖ τὴν αἴσθησιν. 
3 Ἡ, αι. 11, 42436: αἰσθήσεως οἷον µεσότητός τινος οὖσης τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς 

ἐναντιώσεως, καὶ διὰ τοῦτο κρίνει τὰ αἰσθητά, τὸ γὰρ µέσον κριτικόν' γίνεται γὰρ πρὸς 
ἑκάτερον αὐτῶν θάτερον τῶν ἄκρων. 

5 ΤΠ. 11. α, 412023: πᾶσα Ὑὰρ αἴσθησις μιᾷς, ἐναντιώσεως εἶναι δοκεῖ, οἷον ὄψις λευκοῦ 

καὶ µέλαγος. 

44. Σο. Π. το, 90"15: ἔχει γὰρ δύναμιν σύμφυτον κριτικὴν ἣν καλοῦσιν αἴσθησυ. 



ΙΧ! ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟΩΥ ΟΕ ΑΕΙΞΣΤΟΤΙΕ., 

Ἡσπος ἴξ ἶ5 ἐἶαί {πε 56Π5ο ἶ5 ΡονεΓ]ες5ς ἵπ ειο Ῥίεδεπες οἱ α 

αααΠέγ νλπίοὮ εχοοεάς α εετίαίη Ππαϊς. Ἑκεεδεαίνε Πσ]ί ἀεδίτογς 

{ο οἵσαη οἱ νἱδίοη: εχοεδοίνοε 5δοµπάς Υηεί]ετ {Πεγ Ῥε ἴοο Πΐδ]ι 

ΟΓ ἴοο Ιον οαπποξ Ῥο Ρετοεϊναά: εχορδείνε οΏ]οοίς οἱ {ομς] 

ἀεδίτου ἹΠίε Ιδε][. Απά ἴ]ο τεαδοΠ ἵπ εας] οαδε ἶ5 ἴπε 84ΠΠ6. 

Φίτοιπρ ΗρΗί, 5ίτοης οἆοιπς, ἴοο ΠἱρΕ 5ουπάς---α]] ἀεδίτου {παί 

εαυΠὈτίαπα ννΠΙε] 5εηςε-ρεΓοερ{ίίοη ἰπνο]νες: ἴπε οἵραῃ 45 αἩ 

ἱηίεγπιεάϊαία οοπάΙξίοη ἵ5 πο Ίοηςει αΡίε {ο οορο νυ{Ἡ {πε απαέν 

ψγπ]ο]ι {α]]5 ουίδἰάε {ο οτάίπατγ ταησε {ο ψΨΠίοεἩ {πε ρετοεερίίνε 

Ῥοννετς α{ο αἀαρίεά”. 

ΤΠε σεηετα] οἰατασίετ οἳ 5εΠςο-ροτοοερίίοη λἩοι]ά πον Ῥε 

{οἱεταβῖγ ενἰάοηί. Ῥεπδε, Ίε Ἠανο 566Η, ἶ5 πο ππετε]γ πια(ετία] 

Ῥτοσεςς: 1έ 15, α5 Απδίοί]ε οχΡρίοςςες Ἱε, α “πιονεπιεηί ο{ {Πε 5ου] 

{ΠτοιρΏ {πε Ῥοάγ”. Τις, ἵπ Ατειοί]ε Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ, ενεῃ Ρρεί- 

οερίίοη ἶ5 α σοΐπρ Ῥεγοπά {πε Ιπιπιεάίαίε {αοί, 1 {πε εχρτεβδίοηΏ 

Ῥε αἱ]οννεά. Τ{Πε οῬ]εοί ωΥΠίο] 1{ αρρτεπεπάς ἶ5 ρετοεϊνεά ποί ἵπ 

{τς Ιπάϊνιάιαὶ οματασίει Ῥαΐ ἵη τε]αίίοη {ο ές σεπεταὶ Ιάεα".  Απά 

ἔπις ἔο οΡΏ]εοί ο{ 5εη5ο-ρεΓεερίίοη α5 Ρε[οεῖναεά ἶ5 ἱπιρ]οιῖψ απ 

ἁηΐνειφα]: Τε ἵ5, ἴο ᾖδα Απὶςίοί]ε5 εχαπιρἰε, ποῖ (αἷ]ας, Ῥαΐ 

(αἱ]ας αξ πιαη {λαί νγε ρετοεῖνε΄. 

ΤΠε αηα]γςίς ΟΓ {πε δροείαὶ 5εῃ5ο5 τεφιίτος 5 {ο ἴακο 

ἱπίο οοηδἰἀετα{ίοη ἔητεε πιαίη Ροΐηίς. Τηῆεςαε {Ἠτος ατα Ι5ί {πο 

οΡ]εεί, 2Π4 {λε ο{ἵρα!, απά 3{ά {πε πιοάίαπι οΓ 5εη8δε-ρετοερ{ίοῃ. 

ΤΠε 5εοοπά οἱ {Ίεδε ενἰάεπί]γ επίετς Ιπίο οι ΙπαΙτγ. Ῥετ- 

: εερίίοΠ, νε Πανε αἰγεαάγ 5εεη, ἵ5 α Ῥ{οςεδς ἵπ νυΠΏῖο] αἲξ οποε 5ου] 

1 ΤΠ. 12. 3, 434328. 

3 12ε Φορ, 945437: ἡ δὲ λεγομένη αἴσθησις ὡς ἐνέργεια κἰνησίς τις διὰ τοῦ σώματος 

τῆς ψυχῆς ἐστι. «Ὦγοῦ. ΧΙ. 33, χωρισθεῖσα δ᾽ αἴσθησις διανοίας καθάπερ ἀναίσθητον πόνον 
ἔχει (ᾳποίεά Ὦυ Τεϊομποὔ]]ει Αα. Τε. 287). ΟΡ. Ῥ]αΐο, Αέ]εδως 34 Α, τὸ δὲ ἐν ἑνὶ 
πάθει τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα κοινῇ Ὑιγνόμενον κοινῇ καὶ κινεῖσθαι, ταύτην δ᾽ αὖ τὴν κίνησιν 

ὀνομάζων αἴσθησιν οὐκ ἀπὸ τρόπου φθέγγού ἄν. 

ὅ /ε 4η. Π. 13, 43243332: ὁμοίως δὲ καὶ ἡ αἴσθησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρῶμα 

ἢ χυμὸν ἢ ψόφον πάσχει ἀλλ οὐχ ᾗ ἕκαστον ἐκείνων λέγεται, ἀλλ ᾗ τοιονδὶ καὶ κατὰ τὸν 

λόγον. ΟΡ. «41. {ο5/. 1. 31, 87028, ἔστιν ἡ αἴσθησις τοῦ τοιοῦδε καὶ μὴ τοῦδέ τινοφ. 

4 41. ᾖΛο. Τ. 19, 199316, καὶ γὰρ αἰσθάνεται μὲν τὸ καθ ἕκαστον, ἡ δ' 

αἴσθησις τοῦ καθόλου ἐστίν, οἷον ἀνθρώπου ἀλλ) οὐ Καλλίου ἀνθρώπου. 



ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. Ικη! 

'απά Ῥοάγ ατα «οποστηεᾶ, απά ἵε ἶ5 ἔλοτε[οτο Παςςδδατγ {ο ἀῑδοιδς 

ο εις ρΏγείσαὶ πιαςΠΏίπετν ὃν νΠῖεὰ Ρειοερίίοη ἶ5 εβεείεά. ΤΠε 

 Πτο---ἔμο ο]οοί οἱ 5επδαξίοη---σα]]ς {ος πποτο Γοπηασίς, Ατὶς- 

τοι ἵε οἹοι]ά Ὦε ποίεά ἀῑδείπσιίθίες Ῥεΐνοσπ ἔπτες Κίπάς οί 

' ορ]εοῖς οἱ 5εΠ5ε---α δροεία], α «ΟΠΙΠΙΟΠ, απά απ Ιποϊάεηία] οβ]εοί. 

Τε 9 Ενα Πιδί οἱ {ηεςα {Ίτος οΏ]εοίς ο{ 5οηςαξίοπ ουν] ννλἰοὮ νο 

Ἠανε πιεαπΏ]]ς {ο ἆο. Έας]Ὦ δἶπο]ε 5εηῃςε, Απςίοί]α Ἱο]άς, πας α 

βρεεία] απα]έγ αβείσπεά {ο {ε: απά {πε 5εῃ8ε ἂ5 5ΗςἩ πενεί ροε5 

ἳ Ῥεγοπά ἐλίς αια1έγ. ΤῆΠιας Πιο οβ]εοί οἱ δἱρ]Ώέ, ννε 5Ἱα]! Επά, 5 

οοἶοις, ἔε οβ]εοί οἳ Πεατίηρ 5οιπά: απά {πας οἰσᾗί πηενετ σοΐ5 

Ῥεγοπά Ρρετοεϊνίηπς «οἱομτ5, Πεατίπρ Ῥεγοπά Ρρετοεϊνίηρ 5ουηάς: 

ΙΓ Ίνε ἆο ο Ῥεγοπά ἴξ απάἆ τείες ος δεηδα{ίοη {ο α ΕΠπῖΠς ΟΓΡΕΙΡΟΗ, 

9 Ίανε ραδ5εά Ῥεγοπά {πε δρεείῖαὶ δεηεῖρίς, απἆ, Ιη{ετρτείίης 

ος δεηδα{ίοῃ, Ἠανε τοεαςπεά νλαί Ατϊδιοεία οα]]ς {πε Ιποϊάεπία] 

ορ]εοί οἱ 5εηςα{ίοπ", Τε ἶ5 ἴπεη οπἱγ είς δρεοίαὶ 5εηςίρ]ε---επί5 ᾿ 

ἴδιον αἰσθητόν-- ΟΙ] ννΠῖο] νο αἴε πιεαην]]]ε οοποεΓπεά, απά 

πη( τερατά ἴο εαο] 5ρεοῖαὶ 8εΠ5ε ους Πτσί πααῖτγ (Πτα, Ῥε- 

ζα15ε, α5 Ἡς ανα 5εεΠ, {πε οΡ]εοί ἵ5 Ρτίοί {ο {με {αοιΙ{γ) πιαδί 

Ῥε--- ναί ἶ5 {πε οῬ]εοῖ νε] νυλ!ο]ι 1 ἵ5 οοποεΓπεά. ἘῬαΐ ποί οηΙγ 

πανε ννε {ο ἀῑδοιςς {πε οβ]εοί απά {νε οἵσαπ: {λε Ρρετοερίϊνο αοί 

αἶδο Ιπνοῖ]νες α πιοά(απι. ΤΠε ἱπιργερδίοη γνΠΏίοῖ εβεοίς ρεγοερίίοῃ 

5 πο αοίια] «οηίαοί Ῥείένγεεῃ {πε οΡ]εοί απά {πε οισαπ: ἵπ [αοί, 

1Γ ἴπε οῬ]εοί Ῥε Ρρίαοεά ἀῑτεοι]γ οη {λε οισαῃ (ε.ρ. ἴ]ε εγε) πο 

Ῥετοερίίνε αοί νλαίενει ν]] τεδυ]έ”. Ἰαίμετ, ρετοερίίοη ἶ5 {πα 

τεδυ]ὲ οἵ α πιονεπιεηί υΥΠ]οὮ ἶ5 οοπιπιἁπὶσαίεά Ὦγ {πε οΡ]οοί ἴο 

δοππε Ιπίετνεπίης οιΏδίαηςε, απἀ ἶ5 ἴπεπος {ταηαπιίθεά {ο {πα 

οἵσαΏ οἱ ρειοερίίοῃ. Απά Εἶνας 1 Ῥεοοπηο απ εδεεπ{ῖαὶ ρατὲ οί 

8η απα]γοίς {Πίο {πε δεραταία 5εηΏ8ες {ο πα πίτα να ἶ5 {λα παίυτε 

οἳ ἴλε /ηεαία Ὦγ νυπὶοὮ {πα φεηοϊθ]ε αια[εγ, ννπὶο] ἶ5 ελα τεαὶ 
ορ]εοί οἳ δεηραίίοη, {5 γαπςπιίείεά {ο {ἔἶιε οἵσαπ οἱ Ρετοερίίοη. 

1 ΠΠ. 6. 

3. 6, ΦΙ8ΔΙ1: λέγω δ᾽ ἴδιον μὲν ὃ μὴ ἐνδέχεται ἑτέρᾳ αἰσθήσει αἰσθάνεσθαι, οἷον ὄψις 

χρώματος, ΟΡ. Ῥ]αΐο, 7Λεαείείμς 184 Ἐ: ἦ καὶ ἐθελήσεις ὁμολογεῖν ἃ δι) ἑτέρας δυνάµεως 
᾿αἰσθάνει, ἀδύνατον εἶναι δὲ ἄλλης ταῦτ᾽ αἰσθέσθαι, οἷον ἃ δι ἀκοῆς, δι ὄψεως ἢ ἃ 
δι᾽ ὄψεως, δι ἀκοῆς; 

: 0, 4Η. τί. 6, 418329. 4. Τ, 410315---3ο. ΠΠ. 13, 445315. 



]χΧὶν ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟΕΝΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

ΥΠ. ΤΗΕ ΘΡΕΟΙΑΙ, ΘΕΝΘΕςΣ, 

Το Ατὶςίοί]ε, αξ {ο {λε οτάίπατγ απἀετδίαπάϊίπρ, ἔπετε αἴε Ώνε 

ἀῑδειποί 5εΠ5ες ΙΝΠΙΕὮ τοαμῖτα {ο Ῥε οοηρἰάετεά Ὦυ {πε Ῥδγε[ο- 

]ορἱ5ί. ΤΠε Πεδί επαρίει οἱ {πε (λίτά Ῥοοῖἷς οἱ {πε γοβοίοσγ 

ενεῃ {γίε5 {ο π]ακο Ι{ αρρεατ {λαί νε ἆο ποῖξ ροβ5ε55 ποτε: Ραΐ ἔπα 

γεαδοηίπς, ΠΟΥΝ/ενΕΓ Ίνα ΠΙαΥ έΤγ {ο οοηπεοσί Πε, ἱ5 ἀῑδεϊποίϊγ ἵποοῃ- 

οἱαθίνα. Τηεςδε 8εῃ5ες 5ίαπά {ο οπε αποίΠοεί ἶπ α τε]αίίοῃ ποῖ Π- 

κε {παί ἵη νΠῖοὮ ἐε ἁῑποτεηί {ογπης ος {αου]έες οἱ 5ο] αἴ. οοἩ- 

ηεοίεά. Ἰ]α5έ α5 {πε νερεία(ίνε ε«αραςοῖίίες ατε τερατάεά ας ἴ]α 

Ραδΐ5 οἩ Πίο] α]] {ιο οίπες {αοι]ῖες τεροςε, 5ο ἵπ κα ΠΙάΠΠΟΓ 

{οιςο] ἶ5 {πο 5εη5ο ΙΥΠίοὮ αἲ] ελα οίΠες 5εΏςες ῥρτεδαρροβε”. Τοις] 

ἶ5, ἵπ {αοξ, {πα πιοδί ΟΟΠΊΠΙΟΠ οΓ α]] {πε Ρρετεερίϊῖνε {αοι]είες: 1 15 

ἴλαί ννΠΙοὮ αἱ] απ]πια]5 ποεοεςδαΓ!Ι]γ Ῥοδ5ε55: απά ἴές Ππα] «δα ἶ5 

οἵ α Ἠαπιρ]εί παίατο {Παπ Ειαί οἱ {πε οίῃεΓ 5εΠ865. βίσμε απά 

Πεατίπρ ατε ἀϊτεσίεά {ο ος πιοτα] αάναποεπιεπέ, ος Ιπέε]εσξια] 

ἀενε]ορπιεπί-- ἴΠευ ατα τοῦ εὖ ζῆν ἕνεκα: νΊετεας ἴομοι απἀ 

{αδίε ατα Ιπίεπάες {οΓ οἱ{ Ῥατο θμβαίδίοηος, οοπίτίραίςε {ο ποίμίης 

Ραΐ ος απίπια] εχἰςίεηοε, ατα ἵῃ 5ΠοΓέ 5ἰπιρ]γ τοῦ ζῆν ἔνεκαὶ. Απά 

Ἠεπεε ΡΓεδΙπιαΡΙγ 1 ἵ5 {Παί Ατἰσίοί]ο Ῥερίῃς Πΐς απαἱγαίς οἱ πα 

ἀϊβετεηί 8εΏ5ες υ{] δἱϱΗέ, απάἆ επάς νε] {οιοῇι, {γεαίίπς, ελα ἷ5, 

Ώλε εεηςες ποῖ ἴη {πε οτάες οΓ Πϊδίουυ Ῥαέ ἴη Εἶιαί ο{ παέωταε. Βιτ. 

1 δεεπ]5 Ἠετα πΊοΓε {πΠ αοοοτάαποςἙ ΥΙἩ {ἶε «ουΓ8ε νε Ἠανε Ρίε- 

ν]ους]ν {ο]ον/εά {ο Ρίοσεαά {Τοπ {πο ΊονγεΓ {ο {πα Πίρ]οας, απἆ 

ἴπας Ῥερίη υνέ ἔοιοῃ απά σταἁια]]ν επά ννὮ Πεατίηπς απἆ δἱθ]. 

Τοιςο]” 5 ἃ 8εῃ5ε οΓ υΠίοἩ Αεὶσίοί]ε βπάς ἔλε απα]γοί5 Ρεοιι- 

Πατ]γ Ρετρ]εχίηςδ. Ἐλαο]ι οἳ {πε {ητεε Ροϊηίς, νλῖοἩ νε ποξίοθἁ 

(ρ. Ιχ.) α5 τεαι]σῖης {ο Ῥε 5ειάἰεά, Ρτεδεπίς 5οπιε ἀἰβιομ]έν. Ας 

{ο ἵί5 οΡ]εοί---Που οοπ1ες {{ {]ιαί {ια 5εῃ8ε Ρρεγοείνες αα]ίες 5ο 

ορροβίίε α5 Ποί απά «οἱ, ἆτγ απά πιοῖδί, Πατά απά 5ος) Οµα]ϊείος 

0 ἀῑπεγεπέ α5 {ηεςε «αηποξ Ῥο Ῥτοισ]ί υΠάεί ΑΠΥ ΟΠΕ «ΟΠΙΠΙΟΠ 

1 ΕΠ. 41. 1Ιν. 8, 592020. 
3 ΠΠ. 13, 43502. 

5 0 δεσιε, 1, 43734. «Ὁε-«άμ. ΠΠ. 3, 43033. 
4 041. Π. 11, 4221-4143. 

πα ΦΗΟΡΑΟΦΑΡΡΜΗΜΗ 
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ΙΝΤΕΟΡΟςΤΙΟΝ. ΙχΧν 

. «αἴεροτγ ; απά γεῖ ποπε {]ε ]555, εαοῖι 5εη5ε, 1ὲ ἶ5 {ο Ώα ΡΓεδυπηας, 

Ῥετοείνες οπε εἶαςς ο{ οΡ]εεί. ΤΠε ἀἰ[πει]ίγ Ἠετε δίαϊεά Ατίς- 

τοῖ]ε «αη Πατά]γ Ῥε 5αϊά {ο φοἶἱνα. Ἠς τεπιῖπάς α5 {λαί {πε οίπεγ 

΄δεηῃδες Ίανε αἷςο 5οπιείίπιες α ναγῖείγ οΓ ορροβίίες Ῥεΐίνγεεηπ ν/Πἰο] 

Τπεγ Ἠανε {ο ]Ἰιάσε: απάἆ Ὦε Ηπαϊ]γ ἀείεγπιίπες {πε οῬ]εοί οἱ {πε 

8εηςδε οἱ ἴοιο] ας ἴμε ἀῑςδεποίῖνε αμα]είες οἱ Ροάγ α5 Ροάγ]”, ἴπεςε 

αια]ες Ῥείπς {ατίπει εχρ]αϊίπεά αξ ἴποςε υΥλίο] οαγαοίετίζε ἴπε 

ἀἰΠετεπίέ εἰεππεπίς, νΙ7. ηοί απάἀ οοἱά, ἁτγ απά πιοῖδ. Ὑεέ ἴπεςε 

αμα]είες, Αεϊδίοίιε εἶδεν/πετε {ε]]5 5, οαηποί Ῥε τεάιοοά ἴο 

Ἔεννετ": απά ἴλις Πϊς αΏδν/εΓ τεα]]γ Ίεανες ελα πιαίίες ννπεγε Ιε 

Ίνα. Όπ ἴπε ἁϊ[οι]εες οοππεείεά νε {πε ο{σαη απά {πε 

πιεάίαπα Αεὶδίοί]ε 15 πιοτε 5α{ἰς[αοίοτγ. ἸΙπιπιοάϊαίε]γ, ο{ «ου15ε, 

"λε Πες] πιὶσηίέ Ῥο 5αρροφεά {ο Ρε {πο ο{σαη οἵ 5εη5δε-ρετἑερίίοῃ. 

Ῥυΐ Ελπίς τεδι]ὲ ἶ5 5οατοεῖγ ἵπ αεοοτάαποε ΥηὮ γυλαί Παρρεης ἵπ 

{πε οἴπες 8εΠ5ε5. Τήπετε, νηεη {πε οΡ]εοί ἶ5 Ρίασεά ἀἰτεοί]γ οη 

ἴπε ο{σαη οἱ 5656, Πο Ρετοερίίοη γψΠαίοενεΓ {5 ροβδίρ]ε: απά 1ί 

παὶσΏέ Ῥε εχρεςίεά {]ιαί νγετο Βα5Ἡ {πε οισαπ οἱ {ομς] ἵξ ννου]ά Ῥε 

'εαμα]]γ απαβ]ε {ο Ρετοείνο {Πτοιρ] Ιππιεάϊαίᾳ οοπίαοί. Τῃε {αοῖ 

η 5Ώοτί ννοι]ά 5εεπῃ {ο Ῥε {λαί {1ο τεαὶ οτσαη ΟΓ {οιιςο] 5 5ΟΠΠΕ- 

ἐπίης ἱπνγατά”, απά ναί {νε Πεςῃ ἶ5 ἰπιρ]γ έλα πιεάίαπι Ὦγ νΥπ]οἩ 

ἴπα ἰ{αησίρ]ε αιια]ῖες οί Ῥοάγ ατε {ταποπιϊείεά. Ἀος ἆοες {πε 

[αεί ἴλαί νε αββεαγ ἴο Ρετοεῖνε ἴλεςα αιαἡ{ίες ὮΥν Ιπιπιεάίαίε οοΠ- 

ταοί Ιπνα]άαίο 5ο] α οοπο]ιδίοπ. λετε α πιεπιρταπε 5ρτεαά 

ονεί {πε Πεδῃ, ννε 5μοι]ά εαια]]γ αρρεατ {ο Ρετοεῖνε {Πτοιρβῆ 

εοπίαεί οη ἴηε ρατί οἱ {πε οβ]εοί ννΙεὮ {Πί5 πιεπιρταπε, υΠί]ε αἲ 

νε 5απιο πιο πο οπε γψου]ά πιαϊπίαίη {Επί πἹεπΡΓαπε {ο Ῥε {πα 

οἵραπ οἱ ρειεερίίοηπ. Εἰεςῃ {πεῃ ἶ5 θἰπιρ]γ {πα πιεάίαπη οἱ {οισ]”: 

αἰους] 1 πιαςδέ Ῥε αἀάάεά ελαί έλα πιεάίαπι πετε ἄοες ποί ρίαν 

{πε 5αππε ρατί ας Ι{ ἆοεδ ἵΠ 50Π1ε ΠΙΟΠΡ ἴε οίπει 56Π5ε65. 1ί 

1 ἴπαί ἶ5 {ο 5αΥ, ποῖ 5ο πιΙοἩ {πε νεηίο]α αξ {πα «οπεοπιῖ- 

Σ «13027, ἁπταὶ μὲν ον εἰσὶν αἱ διαφοραὶ τοῦ σώματος ᾗ σῶμα. 
3 0ο (επεγαδίοµε, Π. 2, 330324, δῆλον τοίνυν ὅτι πᾶσαι αἱ ἄλλαι διαφοραὶ ἀνάγονται 

εἰς τὰς πρώτας τέτταρας' αὗται δ᾽ οὐκέτι εἰς ἐλάττους' οὔτε γὰρ τὸ θερμὸν ὅπερ ὑγρὸν 

ἢ ὅπερ ξηρόν. 
5 Ραν. 4. Π. το, 656ῦλς, οὐκ ἔστι τὸ πρῶτον αἰσθητήριον ἡ σὰρξ ἀλλ’ ἐντός. 

4 4µ. Π. 11, 423026, ὥστε τὸ μεταξὺ τοῦ ἁπτικοῦ ἡ σάρξ. 

Ν. ΑΚ. ἐ 



]χνι ΤΗΕ ΡΘΥΟΗΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΒΙΞΤΟΤΙΕ. 

{απί οἱ 5οηδα{ίοη---ἴἩε πιοάε ἵπ υΠΙοἩ οι δεηβα{ίοης οἱ ἔομο] 

αἴο σαϊπεά ΠΠαΥ Ῥο οοπιρατεά {Ἡ {πε ΠΙάΠΠεΓ ἵπ γΠίο] α πια 

ΠΙΥ ὃε γνουπάεά {Ώτοιυρῃ Πἱ5 5Πἱε]ά”. 

Ταςίς» 19 νίανγοά Ῥυ Ατὶίοί]ε α5 α δρεςίες οἱ {οιςἩ, ἀῑπΠειῖπς 

οπ]γ {π {παί, νηπῖ]α {οιςο] ἶ5 ἀῑδδεπιϊπαίεά ονες {πε υλοὶε Ῥοάγ, 

{ασίο ἶ9 τεδίτὶο(εά {ο α 5ἱηρ]α ρατί οἱ Ἱ---ἴπε ἴοηριε, 15 οῬ]εο 

ἰ Πανοιχ (χυμός) : απά Ελπίς ἶ5 απἀοιΡίαεά!γ δοπιε πιοάϊβοαβίοη οΓ 

{πε πιοἰςί ΟΓ Ἱ/αίεΓΥ. Ῥυαΐ ον 1 ἶ5 ελαί Πανουτς οπἱρίπαίε {τοπι 

γ/αΐετ ἶ5 α αιεδίίοη οἩ ἨΠίοὮ Ατσίοί]ε βπάς ἀϊνετρεπί νίεν/5 ατε 

εη{εγίαἰπεά. Τί οαηποί Ῥε,ας Επιρεάοσ]ες πιαϊη{αϊπες, Εναί νναῖες 

εοηίαίης Ἱπιρ]οϊ]γ ἔλε νατῖοις Πανοιτς {π {Ε; ποτ «απ 1 Ῥα, α5 

Ώεππουσίέας ΡετΏαρς Ἠε]ά, {παί νναίοι ἱ5 απ αἴοπις «οπιροµμπά 

ΝΥΠΙοἩ ᾿οοηίαίης {πε 6εΙΠ5 οἱ αἰἱ Πανοιτ5, 5ο {παί 5οΠ16 πιαγ 

οπἰσϊπαίε {οπι οπε ραΐί, οἴΏετς {οπι αποί]ετ ρατε: ταί]πετ Τε πιαςί 

Ρο 8οππς αΠεοίίοη οἱ {πε γαίοεΓ αἲ {ο Παπάς ο{ 5οπῃε ρτοάμοίῖνε 

ασεπέ νγμίο ρτοάπσες Πανουτ'. Ἐϊανοι ἶ5 αοοοτάἰηρ]γ ἀεβποά 

ΡΥ Ατὶδίοί]ε α5 5αςοἩ α Κἰπά οἱ αΠεςίίοη ρτοάμοεά ἵπ ναί {5 πιοῖςί 

ὮΥ ναί ἶ5 ἆτγ α5 ἰΓαηδίοτπιδ {πε ππετο Ρροίεη{ίαὶ «αραεῖεγ οἱ 

ἴαδία Ιπίο αοϊιαὶ οχετοῖδο”. Ο{Γ Βανοιτ νατίοις Κίπάςδ ατε 

επιαπιεγαίεά απά οοπιρατγεά γα {πε ἀϊΠετεπί Κἰπάς οἱ οοἱοις, 

ΤΠε αἰπιρίε Πανοιτ αἴθ, Ιίκε ἴπε κἰπιρ]α οοἱοιί5δ, Νο ἵῃ 

ΏΠΙΡΕΓ----θΗ/εεί απάἆ Ειείεγ---ννΠῖ]ε {πα οίπεις5 πιαγ Ῥο τεραγάεά 

5 πιοάἱβοαίίοης οἱ ἴπεςε ἔνο Ῥείπιατν Κἰπάς'. ΤΠε οισαη οἵΓ 

{αφΐο «απ Ῥα α5 Πε]ς Ιοσα]ἱζεὰ α5 οαπ εἶναι οἱ ἴοιοἩ. Ῥοραίαι]γ, 

ο{ οοιςα, {πα ἴοπρις ἶ5 τεσατάεά α5 ἴἩε ρατί οοποειπεά ΕΠ 

{Πε Ρετοερίίοη οἳ Βανοιτ5: απἀά Ατὶσίοί]α οεῃ 5ρεαίς ας ΙΓ 

Ἶε Πε]ά Ἠ]πηδε]{ ἔἶε ἔοηπσιε {ο Ῥε {πε Ιπδίταπεπί οἱ {αδίε'. Ῥυΐ 

εΠί5 οἱ οοιςο ἶς οηἶγ α οοποεδδίοη {ο {πο οΙδίοπιατγ ἵαηριαρε 

1 424014, τῶν ἁπτῶν οὐχ ὑπὸ τοῦ μεταξὺ ἀλλ ἅμα τῷ μεταξὺ αἰσθανόμεθα ο“. ὁ 

δὺ ἀσπίδος πληγεί. 

30, 4. πι. το. ' ε ω, ο. 
ὃ Ώε δε1Φ1Η, 4, 441320, λείπεται δὴ τῷ πάσχειν τι τὸ ὕδωρ μεταβάλλει». 
4 441910, καὶ ἔστι τοῦτο χυμὸς τὸ γιγνόμενον ὑπὸ τοῦ εἰρημένου ξηροῦ πάθος ἐν τῷ 

ὑγρῷ τῆς γεύσεως τῆς κατὰ δύναμιν ἀλλοιωτικὸν εἰς ἐνέργειαν. 

ὅ 442010; 443312, ὥσπερ δὲ τὰ χρώματα ἐκ λευκοῦ καὶ µέλανος µἰξεώς ἐστιν, οὕτως 

οἱ χυμοὶ ἐκ γλυκέος καὶ πικροῦ. 

6 [7ἱ. 41. 1ν. 8, 533326. 



λλ  ως ο μι ἕωός μι. ἁἰώλροή σέ 

ο ο ο 

ΙΝΤΕΟΡΠΙΟΤΙΟΝ, Ιχνίϊ 

οἳ πιαπ]κϊπά: ἵηπ τεα]έγ, Απϊπεοείε νίεννς ἔἶπα {οησιο αξ Πε]α 

πποτα αι πιοάίαπι ἵπ ἔἩο (ταηπςπιίδοίοηι οἳ {πο Πανοιτ οἱ οκ- 

᾿τειπαὶ ορ]εοί». ἸἈΝείπεγ Πονγενεγ ἵΠ {αδίε ποτ {οιοἃ ἶ5 [πα 

πιεά(απα 50Π1ε εχίειπα] Ῥοάγ α5 ἴε 5 ἵπ {πε οἂδε ο δἱσΏί ος 

Πεατίηπσ: ταίπες, ἨπεΓοας δἱσῆΏῖί, 5πιε]] απά Πεατίησ αεί αἲ α 

ἀῑδίαποε οπι {λπεῖγ ορ]εοί, {ομεἈ απά {αδίε ορεΓαίο ἵπ οἶοδα 

Ῥτοκίπηϊεν Ὦγ πιεαη5 οἱ αἰπιοδί αοίιαὶ «οηίαος'. Αί Εις δἱσῃῖ, 

γαίες πιὶσΏί Ῥοε (λποιρΏί {ο Ῥο {πο πιεάίαπι ἵπ {πε «αἆδα ος 

ἰαδίε: Ῥιΐ 5611, ἐπουρ] “ΙΓ ννε Ίνετε ἵηπ {λε υναίετ νε 5Ποι]ά ρεί- 

οείνε απγιμίπς 5ν/οεί σα5ί ἱπίο {ε, οὰς Ρετορερίίοηπ πηοι]ά Ῥε {πα 

' 'τεδυ]έ, πσέ οἱ {ια Ιπίετνεπίης πιεά(απῃ, Ῥαΐέ 5ἰπιρ]γ οἱ {πε παηρ]ίης 

ο ὁῶο ἁκκκσμαμνλὴ 

-οἳ {ια θυγεοί ἐπίπρ νε {πε γγα{εγ”. 96111 Τε 15 αἲ Ιεαδί ενἰἀεπί 

ἔλαί ἴπε {οηπραο πιαςδὲ Ῥο ροίεη{ίαΙ]γ πιοῖδί ἵπ ογάετ {ο Ρρετοεῖνε 

ἴπε ἀϊβετεπί Πανοιτ5. Αί ἴ]ο 5απιο {πιο 1{ πηιιδί ΡΓεδεΓνε {παί 

οοπά(εΐοη οἱ Ιπάίῄετεποε απάἆ εαιἰἀἰδίαηποε {τοπι {Πε {νο εχίταεπιες 

οἱ πιοῖςδέ απά ἁτν νου νΏίοὮ πο ΡεΓοερίϊνο Γαοι]ίγ ἵ5 οαραβ]α 

οἱ αοτίοπ’. Απά ἴαςδ {ο δίο]ς, Αεὶείοί]ο αάάς ὮΥ νίαγ οἱ εκ- 

Ραπαίίοη, Ἠανε Ῥιΐ απ ἱπιρεΓίεοί 5εΠΏ5ο ο{ Πανοισ5 Ῥεσαιδα 

ἐπείτ ἴοπριςε ἵ5 πιραεά γη 5ο απ απιουπί οἱ πιοϊδέατε α5 

πῃα]κες Τί ἱπιροδδίρ]α {ος {πεπι {ο αοααῖταο {Πε {αδίε ο οίπαι 

Πανοι!ς. 

ο Φπηε]Ι” Ατὶκίοεία βπάς α 56Π5α υΠίοὮ ἶ5 5οπιεν]λαξ «ἰβμοι]ε 

το απΠα]γσε: Ἰηδί α5 Ἱρ {ο {λε Ρίεδεπί ἆαγ ἴξε Πας Ῥεεῃπ {γεαίεά 

γη πιαο]Ὦ Ἴεδο 5µοος5ς {Παπ απΠΥ Οἱ {πο οίπεγ 5εΠ565. ΊΤΠο 

τεβδοπ {ος {επί Ῥαεἰννατά οοπάἰοηῃ οἱ Ρ5γεΠοΙοΡγ ἵπ τεσατά {ο 

οάουσς ἶ5, Ατίδίοί]ε {Π]η]κς, ἆιο {ο 185 ἀε[εοίίνε ἀενεί]ορπιεπί ἵπ 

ππαῦ. Λ/ΠΙΙε πἹαῃ Ῥοβδος5ε5 α ΠΙΙΟὮ Πηπεί 5εΠ5ε ΟΓ {οιοὮ ἔπαπ 

ΔΏΥ οἴπει απίπια], “Ίνε ἆο ποῖ, ο αἁάς, “Ρρο55ε55 {Ἡε 5εη5ο ΟΓ 

"5πηε]] ἵπ απγίμίῃπσ Ἠ]κο {πε 5απιε ἄεστος οἱ ἀε]ίοαογ α5 ἴλπαί ἵπ 

πλΙοὮ 1έ ἱ5 Ροβδεδδοά ὮΥ οἴἶειτ απἰπηαϊς. 1ΙΠ {πο «δε Ο{ ππαΠ, 

5οεΠί 'γομ]ά 56επΙ {ο Ῥο πιεΓε]γ α δοτί οἱ οοποοπι{αηί προῃπ 

{εε]]πος οἱ ραΐη απά ρἱεαδυτε απά ἴο Ῥε Ρρειοείνεά οπἱγ ἱπάϊτεςί]γ, 

α τ. 1τ, 42206, 

3 21311, οὐκ ἦν δ᾽ ἂν ἡ αἴσθησις ἡμῖν διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλὰ τῷ μιχθῆναι τῷ ὑγρῷ. 
5 42201. 
4 Λε 4µ. ΠΠ. 9. 65ης. ς, 5. 



Ιχνιῃ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΔΕΙΦΤΟΤΙΕ. 

ΠΙΙΟὮ ΙΠ {λε 8α4ΠΠ6 ΊΑΥ 45 5οπιο απίπια]5 ροβςεςδ {πα Ἴοηπςο ο{ 

κὶσΏί οη]γ α5 α ναριε εοηδείοµ5ηεςς οί α ἀῑδεποίίοη Ῥείνεεῃ {ἔνε 

ἀἆαησετοις απά ἀαηρετσίεδ». ΤΠ {Πί5 οοπιραγα(ῖνε οβδουσίεγ οἳ {πε 

5εῃς5ε οἱ απιε]], Ατὶςίοί]ε Πας τεςοίτ5ε {ο ἰαδίοε α5 α Ρετοϊἰρίεπε 

{αοι]ίν οἱ ποί αποορηαίΐο ελατασίες απἀ πιΙοἩὮ πἹοταο ΓΗ]1γ απάει- 

οἴοοά. Τασία απά 5πιε]| ἰπάσεά ΡΓεδεπί {ο Αεὶςεο]ε πιϊπά α «οἩ- 

σίαηί ρατα]]α] {ο οπο αποίπετ, ΤΠε οβ]εεί οἱ ΡοίἩ 5 α οοπιβίπα- 

Ποπ οἱ επςα πιοῖδε απάἆ ἁτγ: Ῥι{ ννπ!]ο Πανοιτ ἶ5 οοπίαίπεἁ ἵπ νέες 

οπ]γ, {πε οΏ]εοί ο{ 5πιε]] ο οάοιΓ οχἰςί5 αἴ οποε {π αἰταπά 'γαΐετ͵ 

Οάουας ἵπ {[αοί Ῥε]οπος {ο ναί ἶ5 ἆτγ, ]μ5ί α5 Πανοιτ Ῥεϊοησ5 

{ο υαΐ ἶ5 πιοῖςε;: απάἆ {πε οΡ]οοί οἱ απιε]] ἶ5 {Ώις δαϊά {ο Ῥε α 

ἀτγηςεςδς Πίος Πο]άς {αδίε οἱ 5αρ υεΠίη Τε (ἔγχυμος ξηρότης"). 

ΤΠε ροριίας αοοοιπὲ οί οάοις 45 α 5πιοΚε-Ικε εχΠα]αίίοῃ 

(καπνώδης ἀναθυμίασις) Ατὶςίοῖ]ε νίεινς α5 οη {πε νηλο]ε απίεπαδ]εῦ, 

161 αη εχΠαἰ]α[ίοπ. οαπποί ΡροβδΙβἰγ εχἰςί ἵῃπ γναίετ, απά 1ε ἶ5 ἵπ 

γγαίετ {ο α ρτοαί εχίεπί {παί 5πιε]]5 οοπῃε {ο Ῥε Ρρετοείνες. 

ΤΊε οισαη απά {πε πιεά(απῃ οἱ δπιε]] ατα ο]οβε]γ ἵπ αοοοτάαηοε 

νη(Ἡ Ελπίς ααΠ{γ οἱ οἀοιίς. Αγ απἁ νίαίετ πἹαΥ ῬοίἩ 5είνε α5 

πιοαάία΄. Απ οΡβ]εοί ἵπ 5Ἡογί ἶ5 Ρρετοεϊνεά α5 οἀοτοις ἵπ 5ο {ΑΓ α5 

Π 5 αἀαρίεά {ο “τῖηδε οι’ α5 ἵξ ννοίς {πο {[αδίο-]κε ἄτγπες 

ΥΥΠίοἩ οοπςεεμίες α5 νε Ίανε 5εέῃ {Πο σεπεταὶ ελατασίετ οἵ 

φπιε]1”. ΤΗ νιου]ά 8εεπι {ο Ῥε α τεδι]έ νΏίος Ῥοίμ αγ απἀ 

γαίες ατα αὈίε {ο Ρεγίοτπι: απἀ ἴπε αιεδίίοη {πετείοτε ατίδε», 

γα ἱ5 ἴλπο οΟΠΙΠΙΟΠ ολαγασίετὶςείο Ρίεδεπί αἲ οπος ἵπ αἲγ απά 

γναίοτ ννΏίοὮ πια]κες {πεπι ἔλας {ο ἀἰδδεπιίπαίε απά ἰχαηβπιίε {λα 

{{ασταπί αια]είες οἱ Ῥοάγὸ Το {Πίδ ααεδίοη Αεϊδίοί]ε ας πο 

ἀεβηίϊίο ΑΠΒΥΨΕΓ {ο σῖνε μ5. Ιπ οηπε Ρᾶδδᾶσε Ἡο 5ρεα]ἷκς οἱ {πί5 

6ΟΠΙΠΙΟΠ ααΙΙ{γ α5 δοπιείΠίηςσ ΄παπηε]ορς”, ποτ ἆο νο εἰδεν]εΓε 

απά αΠΥ ΠΙοΓε 5α{ἱ5{αοίοίγ απΠδνετ. ΤΠο οἴραηπ ο »πιε]] ἴ5 

1 42236, ἔστι δ) ἡ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, ὥσπερ ὁ χυμὸς τοῦ ὑγροῦ. 3 39ε δε, 6, 4437. 

9 ᾖδ14, δ, 443321. Νο ἀοιδέ ἵη ο. 2, 43834 Ἠ8 Ἠαγα ἡ δ ὀσμὴ καπνώδης τίς 
ἐστιν ἀναθυμίασις αβεετίεᾶ α» πε ρτοιπά {ος τε[εχίηᾳ {πε οσβαΏ Οἱ βΙπε]! {ο τε, Ῥαΐ ἴπε 
Ῥα5ρασε ἴἵπ αιεςίίοη 56εΠη5 α Πιετο ἠγῤοίλενί {ο 5Ἀενν Ἠουν οπ {πε ῥοῤιία απσεμεβέέοη 

εἶναί εαο]ι 5εΏ5θ οοἵγεδροΏᾶς {0 5οπη6 εεπιεπί ΟΥ οίἩετ, 5πιε]] νγοι]ά Ἠανε {ο ε τε[εττεά 

(ιο τε. Φεε Βδππικετ, Ρ. 47, Νο 1π 16 τεβἆς φανερὸν ὡς εἰ δεῖ. 
4 Όε4µ. 42108. ὅ Ορ δεδιέ, 441020, πλυντικὸν ἡ ῥυπτικὸν ἐγχύμου ξηρότητο». 
6 Ὁε 4ῃ. 11. Ἰ, 9, 41932. ; 

ον, 
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αλλ... ἀκωωύκα- ο 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. Ιχίκ 

τορτεδεπ{εά αξ οοιτεδροπάἶπςδ η] {πο πιεάία {πας οοπιπιαπ]σαίε 

ἴπε αιαἡέίες οἱ οσοι, Τί 15 (Ἱετείοτε «οπιροδεά οἱ αἰγ απά 

ἸΠαΐετ, απά ἵε οαηποί αοἲ εχοερί νε οἰπια]ίαπεοιςδίγ ἆταν ἴπ 

πα Ῥτεαίῃ: 1 νε εχ]ια]α οἱ τεδίγαϊη {πα ῬγεαίΠπ, 5πιε]] οαηποί 

ορεταίε]. 

ΤΠε δ5εηῃδε ΥΠΙΕἩ ας Ῥεεπ ]μδέ ἀεδοτῖρεά δίαπἆς πιάν/αγ 

'Ῥείννεεηπ ἴε εἰεπιεπίατν 5εηςα{ίοης ν(Ὦ νυΠῖοὮ Ἶνε 5ίαγίεά απά 

ἴποδε 5εηςε-{αποίίοης ΙΠίοἩ τεπιαῖη ἴο ὃῬο ἀϊδομδεεά. ἸΝΠ]ε 

{οιεὮ απἀἆ {αδίαε αοἲ αρρατεπί]γ Ὦυ αείιαὶ οοηίαοί, οάοισ5 ατα 

Ρετοείνεά Ὦγν ἴα Ιπίετνεπίίοη ος 8οππε πιεάϊαπι ος οίμε---ᾱ 

πιοάε οἱ ορεγαίίοη ν/Π]οὮ ἶ5 5611 πποτε Ρτοπιίπεπί ἵπ δἱρῃί απά 

Πεατίηπςσ. Απά νλῖ]α {οιοῖἈ απά {αδίε ατε ΙπάἰδρεησαΡ]ε «οἩ- 

ἀἰΠοῃπς οἳ απίπια| οεχἰδίεῃςς, ἴλα 59ηΏ5ο οἱ οπιε]] ἶ5 αἰπιοδί α5 

Τε νετε α ἵακιτν ἵηῃ Π[ε--απ αρρεπάασο {ο ἴπε Γαοι]είας υνΏίοἩ 

αἴα εδεεηείαΙ {ο νἰεαΙίγ δεί], 9Η πιοτε 5 {επί ἴταςο οἱ ἴπε 

νο τοπιαϊηίπς 5εΠσο». ΟἱρΠί απά Ποατίπς Ρίαν απ ἱπιροτίαπί 

ρατῖ ἵπ ους Πίσῃει οορη]ῖνε ἀενεί]ορπιεπί. Ῥαΐ {μεν ἆο 5ο {ο 

ἀἰΠετεπί ἄερτεες. ϱΦἱσ]ί, α5 {λε 5εη5ε ΥνΠίο] τενεαίς {πε στεαίεςί 

πιπιρες οἱ ἀἰΠεγεποες ἵπ οΏ]εοίῖς, 5 ἱπάεεά ἀϊτεοι]γ {πε πιοδί 

Ἰπτε]]εσίιαί 5εηδε: Ῥαΐ Πεατίης, Ὦγ {πε Κπον]εάσε υνΠίο] {έ Ῥτίησς 

οἱ οἴπετς’ πι]πάς, ἶ5 Ιποίάεπία!!γ {πε πιοδί ἱπιροτίαπί {αοίος {π ΟἱΙΓ 

ρίγα] Κπον]εάρε: 5ο {μαί, αάάς Ατϊδιοίϊε, {πε Ῥ]πά ατε 

' 6επετα]]γ πιοΓε ἰπίε]]σεπέ ἔἶαη ἔνε ἆθαί[”. 

Ἠεατίπρ” ἵ5 ἀϊδομςεεά ὃν Ατϊκίοί]ε νε] Ιε5ς ἀείαῖ] ἴπαη λε 

Ἱπιροτίαποε οἱ {λε 5εη5α Ιέ5ε]{ ννοι]ά 5οεπι ἔο πιθηίξ. Τε ννοι]ά 

αἱπιοδί 5εεπῃ, ἵπ {αοί, α5 ἵ, α5 Ττεπάε]επΌιτο 5αρσεςί5, {πε 

Ττεαίίδε οἨ Φεῃςε Ἱαά ]οδέ α 5εςίίοπ υΠίο] ννοι]ά Ἠανε εχρἰαίποά 

Ένε εἸαταείεγ οἱ φουιπά απἀ Παατίπςρ ἵπ. αοοογάαποε γη {πε 

- Ρίαϊεπιεηί οἱ ἴπε «οπεκίς οἱ «Αγιαίΐς'. Βυαϊ αἲ ἴ]ε 5απιε {πε 
Απδίοί]ε” απα]γοίς οἱ Πεατίπρσ απἀ 15 οδ]αοῖ ἵ5 οοπιρατανεὶγ 

ζω]. ΤΠε τεα] ορ]εοί ο Πεατίης, Ατὶεοε]α ννου]ά 56επι ἴο Ποίά, 

16 επαί νιρταίίοη οἱ {πε αἷτ γΏίο] ννο ἀἁεδοτίθο α5 5ουπά ΟΓ ποίδο. 

1 4439357 421014. 
31ε δεσίε 1, 437316, διόπερ φρονιμώτεροι οἱ τυφλοὶ τών ἐνεῶν καὶ κωφών. 

.. 04, 1. 8. 6 δεσο. 4μίγια). ν. 7, Τ865147 788.34. 
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Ιχχ ΤΗΕ  ΡΟΥΟςΗΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΚΙΞΤΟΤΙΕ. 

Ἠεποε {πει Ιε ἶ5 αγ ν/π]οἩ {ουπι ἔα εβεπεῖα] εἰοπιοπί ἵῃπ 
επαΡ]ῖηρ 5 {ο πεατ. “Ενειγ οῬ]εοί 5ο οοηεμίεά ας {ο 56 ἵπ 

ππονεπιεηί {Πε αἰγ εκἰεηάίπρ εοη{ἰπιοικὶγ ἵηῃ οπο δίγοαπι απ] Τε 

τεαςῇὮ {πε Πεασίηρ {5 5οποΓοις!.”. Αίγ{Πεῃ {6 ἔπε πιεάίαπι ο{ δοµπά: 

απά Πεατίηςρ ἶ5 {Πε τεδι]έ οἱ α πιονεπιεπί ἵη {πα αἷτ νηλίῃπ Ενα 

εαί οοπηπιαη]σαίεά ὮΥ α πιονεπιεηί οἱ {πα αγ ψΠίοἩ ες ομἱδίάςα. 

6Ἰοβεῖγ εοππεοίεά ψ(Ἡ {Πί5 ἶ5 {πε εχρἰαηπαίίοη Απκίοῖ]ε σίνες ος 

ἴπε ἀῑκϊποίίοη Ῥείννεεπ ΠὶδἩ ποίες απά Ιον. Ἠίρῃ ος 9Ώαίρ 

ποίε», πε εχρ]αίπς, αΓα ἔλοςε νγλῖοὮ πἹονε {με 8εηςε ο{ Ποατίηρ {ο 

ἃ στεαί εχίεηί ννεΠῖη α 5Ἱοτί Ρρετῖοά οἱ πιεῖ-- ἐἶλαί ἶ5 {Ίπεγ ατα 

ἴοδε γ/ΠΙοἩ οΏες α ρτοαί ΏΙπΙῬεΓ οἱ νἰρταίίοηπ8: Ιον ποῖθες οἨ 

ἴπε οοΠίτασγ αἴα ἴηοδο ψΠίοἩ πηθνο {πε σας Ῥιαΐ Ηρηίίν ἵπ α 

ἵατρεί 9ραςο Οἱ έἶπιε---ἔπαί 15 (Πεγ αΓο {ποςε υνΠίο] Ργεδεηί α ]655 

ΏΙΠΊΡεΓ οἱ νίρταίίοηπ5. ολΠογί]γ ἵηπ [αοί ΠϊσἩ ποίες ατΓε {μα ταδυ]έ 

οἱ ταρίἀ, 1ου’ οἵ ϱτανα ποῖες {ο ταδυ]έ οἱ δἱουν νίρταίῖοης. Ῥιαΐ 

Ῥείμαρς {πε πιοσί Ιπίετεςίίης δεείίοη οἱ Ατὶς(ο(]ε᾿5 εἸαρίει οἩ 

Παατίπσ ἶ5 ἔμο ἀῑδίιποίίοη ΥΠίοὰ Ἡε ἀἆταν Ῥείναεη πιοΓε δοµπἆ 

ΟΓ ποῖδε απά αοϊμαὶ 5ΡεοεςΠ. Μετα 5δοιηά, Ἡς Ρροίπίς ομί, πιαγ Ῥε 

πηβάε ὮΥ {πε ἴοησαο αηπά ἵπ οἴμει 1/αγΥ5: {οί νοῖσε, οἳ ἴπα 

οοπίταςγ, {πο οἵἴραΏ δίτ]κίπσ πιαςί Ῥο αηπηἰπηαίε απά αοεοπιραπἰεά 

ΒΥ 5οπιε πιεπία] ἵπιασε (μετὰ φαντασίας τινος): νοῖοε Ῥεΐπρ ἵῃ 

{αοί 5ουπά Ροδρρδδοά οἱ ππεαπίηρ (ψόφος σημαντικός). 

οἱρῃί”, α5 πιὶσΏί Ῥο εχρεείεά {οπι {πε Ἱπιροτίαπίέ Ρρίασε Τε 

οοουρίας Ιη {ο εοΟΠΟΠΙΥ ο{ Κκπον]εάσε, ἶ5 ἀϊδεαδεεά Ὦν Ατὶκίοϊ]ε 

αἲ στεαίετ Ἱεησίῃ {παῃ απγ οἱ {πο οἴμεΓ 5εῃΏ8δες. Ῥεδίάε ένα 

ο[αρίει ἀενοίεά {ο 1{ {π {πε 5γεζοίος} Ιδε]{,1ξ οοειρίες {πε ϱτεαίας 

Ροτίίοη οἱ {πε Ττεαίϊδε ΟΠ {Πε ΦεΠ5δ65, απά {πετε 5 α δρεεῖαὶ 

Τταείαίε οἨη {πε οο]]εσίίοη οἱ αααΠέίες γΥλ]οὮ οοπδε(ἑαίε 1{5 οβ]εοί 

 4αθλν, 
3 /ε 41. ΤΙ. 8, 42903. ΟΡ. 711αεις, 67 Β, ὅλως μὲν οὖν φωνὴν θώμεν τὴν δι ὤτων 

ὑπ ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος µέχρι ψυχῆς πληγὴν διαδιδοµένην, τὴν δὲ ὑπ αὐτῆς 

αἰκήέωι ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μὲν ἀρχομένην, τελευτώσαν δὲ περὶ τὴν τοῦ ἥπατος αν 

ἀκοήν' δν δ) αὐτῆς ταχεῖα, ὀξεῖαν, ὅση δὲ βραδυτέρα, ρυτος. 

ὃ 1. δ, 42οῦ3ι. ΟΡ. απά οοπίταςί οὐἱέ. 1. 1, 1253 1ο Ὑπετε Ατὶςίοί]ε ἀῑδϊπραϊ]ες 
Ῥείν/εεη νά απά λόγος: ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἠδεός ἐστι σημεῖον' ὁ δὲ λόγος 
ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν. 

4 4Η. ΠΠ. Το 1Όὲ ιδεφίέ 2. 2. 
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κ κωδ. 

ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ. Ιχχί 

---ΙΣ. 6Οἱοις (περὶ χρωμάτων). (Οοἶοιτ δε] ἵ5 α δεοοπάατγ 

αια] (ιο αἀορί 1.οεἷκε᾿ Ρ]ταδεοΙοβγ) υΠίο] Ίαςδ {ο Ῥονεί 

οἱ μτονίπρ ἴπε αοίαα]]γ Ρρε]]ιαοῖά ἰπίο πιονεπιεη{:: {οι ἵε ἶ5 

'"Εῖς εχοϊία(ῖοη οἱ {πε ρε]]ιοίά οι; ἀἰαρπαποις απά πο πιαίεγία 

επιαπα{ίοη (ἀπόρροιαι) ΝνΠίοἃ εκρἰαίηπς ἴπα νΙφιρί]γ οἱ οοἶοις. 

Ἠλαί (ἶνεῃ, Ίνα ανα {ο αδι, ἵ5 λπῖς ρε]]ιοίά (διαφανέ)ὸ Τε ἵ8 

ἴπαί υπο ἶ5 ποῖ νὶδίρ]ε Ὦυ ΙδεΙί Ῥαΐέ Ῥοσοοπιες νἰδίρ]ε οπἶγ 

{πτοιρ]ῃ α {οτείση οοἶοι (δι ἀλλότριον χρώμα). Φο, {ος ἱηδίαπος, 

αἲγ ος γαίες ατε Ρε]]ιοῖά: {Πεγ ατε 5ο, Ῥεσοαιςδε αρατί {τοπι ἐλείτ 

βρεοῖῃο ρτορετίίε5 ἴΠεγ εοηίαίη ἴἩε 5απιο αια]γ αξ ἵπῃετες 

νηξπίη {πε αρρει αἰγ οι αείὮειτ: ρε]]ιοϊάΙγ ἵπ {αο ἵ5 αη αἰετίριίε 

οἱ πο ἀεβηϊίε Ῥοάγ οἵ εἰεπιεπί5 εχοερί {ο αείπετ. Ίου {Πί5 

ρε]]ιεῖά δαΏδίαπεε ἶ5, α5 Ρροϊεπίίαἰ, οοἱουτ]ες5, απά ἁατ]ς: Τε Ῥε- 
οοππες αοίιαὶ {Ἡτοισῃ το ΟΓ 5Ο0ΠΙ6 5Η6Ώ αδφεπογ. Βυιΐτ {εΠί5 

Ῥτεδεπος οἱ Πτε ἵπ {πε Ρρε]]αεῖά {5 ]α5ί ναί ρτοάιςες Πδ]ί, ]δέ 

α5 Τέ 4Ώδεποςο οἨη {πε οίπεί Παπά Ρτοάμοςες ἆατκηῃςδ. 115 

ἴπετείοτε πιαγ Ιδε]{ Ῥο ἀεβπεά αξ {ο αοίιαὶ εχρτεδδίοη Οἵ 

Γη] ρίαυ οἱ ἴλπε ρε]]αοῖά αδ ρε]ιείά: ΡταοίϊσαΙΙγ νε πιαΥ 

ἀεδετίρε ΗρΠί ας {πο οοἶοι οἱ {λα ρε]]αείᾶ. ΄ Οοἶοις {πε ἶ5 {πε 

αυαΠγ υνπ]οὮ δείς {πε αείια]]ν ρε]]αοίά ΙΠίο πιοίβίοη: 5ο {παί 

ἶπος ἴλίς αοεια]]γ ρε]]ιοῖά πιαίίος ἶ5 5ο αοίια] ΡΥ πιεαης οἱ Ηρ6Η4, 

Τε {οἶ]ουν ελαί οοἶοις ἶ5 ποῖ νἰδἰρἰε νηέπουί {πο Πεὶρ οἱ Πρςηί---- 

Ἠρ]ί, ἐλαί 5 {ο 5αγ, ἶ5 α οεοπά{ΐοη οἱ ν!δίοῃ. 

ΤΠἱ5 αεοουπέ οἱ οοἶοιτ οαπποί οετίαϊπΙγ Ῥε δαϊά {ο Ῥε ἆίδ- 

Εησυϊδμεά Ὦν ἹαοιάΙγ. Αί Επιες {ί 5εεΠ1Ι5 α ΠἹεΓε 56ε-8ΑΝ/ Ῥε- 

Ένθεη Έννο ἴετπις---οοἶοις απά Ρε]]αοϊάϊίγ---νΏίςεὮ ατε πιαάς ἵπ 

ἔατη {ο εχρἰαῖπ εαοὰ οίπετ. Βαΐέ νο 5Πα]] ποί ΡρετΠαρς Ῥε 

πηϊργερτερεηείπσ Ατὶκ(ο(]ε΄ς ἀοοίτίπε 1{ νε τερατὰ οοἶοιί α5 αη 

Ἰπίεηοϊβσαίίοη οἱ ση. ΤΗ νίενν οἱ οοἷοιΓ 86εΠ15 αἲ ]εαςέ {ο 

οοττεδροπά νυν! Ατὶςίο(]ε΄ς 5εοοπά ἀεβηϊίίοηῃ. «Όο]οιτ, πε 5αγ”, 

15 ἔπε Ππιϊξ οἱ {Πε ρε]]ιοίά, ἔἶε Ιπογεαδεά εχρτεδδίοη οί {ταης- 

΄ῬαΓεπογ γηλ]ο] 5Ἡεν/ς Ιδε]{ προη {πε δωτίαοα οἵἳ α Ῥοάγ’. 9ο 

ππάετείοοά, οοἶοις αἲ οπςε σἶνες 5 {νο Ρτίπιαίυ Ἠιες--- νΠίέα 

Ἰ 418.21, πᾶν δὲ χρῶμα κινητικόν ἐστι τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν διαφανοῦς. (Ορ. 41930. 4 χρ ρ Ρ 9 
3 Ώεδέησις, 3, 4320011, ώστε χρῶμα ἂν εἴη τὸ τοῦ διαφανοῦς ἐν σώματι ὡρισμένῳ πέρας. 



Ιχχι ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάΟΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ., 

απά Ῥ]αο]---οοιγεδροπάΐηπςρ {ο {πα ΠρσΠί απἁ οπαάε ννμ]οὮλ ρίαγ 

Ἡπροη {πο 5ιγίαοες οἱ 5μβδίαπςοςς---απά {οπι ἴπαδο νο Ῥρτίπιατγ 

οοἶοµΓς α]] {ἶαε οίπετς πιαγ εας!]γ Ῥε ἀετίνεά, ἸΤπίο {ἔπε πιαΠΠεΓ 

η νλΏίο]Ὦ Ατὶςιοίε]ε οοποείνας {πε οίπει εοἶοιτς {ο Ῥε {ογπιοά {Ποπι 

ἴΠΐ5 Ρείπιατγ υυΠίίε απἆ Ῥ]ασ]ς 1έ ννου]ά Ῥε οιί οἱ Ρρίαςε ἔο επ{εί 

Ἠετα. Βιΐ ἴπο σίιάεπί οἱ ἴπο Ρρ]γοίος οἱ Αερί]οαίίος νυ] βπά 

ΠΙΟΣ ἐλαί νν] τεραΥ ΠὨίπι ἵπ {ο ραρες ο{ {πε Ττασί οἩπ Ῥεμδε 

γγΠῖοὮ ἀΐδοιςδς {Πίς δυΡ]εοί, απἆ πιαγ Ππά 5οπ]ε οἰπηϊ]αγῖίγ Ῥείνγεεπ 

ἴπε {πεοτίες ἴπετε επιηοία(εά απά ἴλοςδε ο{ (οείπε’5 Ζαγδεμίεζγε. 

ΤΠε πιεάία Ὦυ νΠΙεὮ {πε αια]είες οἱ οοἰουτεά οῬ]εοίῖς ατα 

ἱταησδππῖεεά ποεά ποί ἀείαῖη 5 Ἰοηπρ. Αἱγ απά Ἱναίετ αἴε ἴπε 

Όννο ΨΠΙΟἩ Ατὶκίοί]ε επιηοίαίε. ΤΠΕΥ αοἲ α5 5ηο] ἵπ νἰτίμε ος 

ἴλαί ρε]]ιοῖά αμα νΏίο] {ευ 5πατα ἵπ οϱΟΠΙπΙΟΠ Ὑη ἴπε 

1ΡΡεί αείμετ. Αί {πε 5απιο ἔἶπιε {Πεγ ατα {λεπιδε]νες οοἱουσ]εδς 

απά {λας υγε]] αἀαρίεά ὮΥ {πείς πειίγα] εἸαταςσίετ {ο ἱταπαπιῖξ ἔα 

οοἶουτ5 οί πιαϊετία] οβ]εοί». Ατὶδίοί]ε αοοοτάἰπρ]γ τε]εοίς επ- 

Ετε]γ ἐ]αί {Πεοςγ οἱ 5εηςίρ]α επιαπα{ίοπς νε] ννπ]ο] Ἡε ας Ῥεεῃ 

δοπιείίπιες 5ο κἴταηρεΙγ ετεάϊίεά. Ἰαΐμετ ἵπ {αοί Ἡε πιαγ Ῥε 

{πουρΏί {ο Ἠανε απ{ἰοἰραίεᾷ ἵπ 8οπἹε τοβδροοίς {πε απάι]αίοτγ 

ἴπεοτγ οἱ ΠβδΏί απάἆ νἰδίοη. 

ΤΠςο ο{ραΏ οί δἱσΏί ἶ5 ο{ «ουί5ε {Πα εΥα. Ῥμίΐ {πε ρετοερίίνε 

Ρούεί ἶ5 ποῖ Ιοσαίεά ἵπ {πε εχίετηαἰ οἴραῃ. Αρατί ἴοπι ἴλπαί 

τοαί6γεηΏςς {ο {πα Πεατί νν]]οὮ να νι] ποίίοςο α[τοιννατάς, 1 5 

ρατίϊομ]ατ]γ νε ἵππει «Ἠαπηβεί ΟΓ κορὴ Πίο τεσεῖνος ἔπε ἵπῃ- 

Ρτεβδίοης ἰταηδπιίίεά ὮΥν {λε Ιπίεινεπίπρ πιεάίαπι Ποπ ἴπε 

οοἱοιγεά οΏ]εοί’. ΤΠε ἰπίετηα] 5αΏδίαποε οἱ {πε εγε ἶ5 {πετείοτε 

οοπιροφεά οἱ Ἰ/αΐετ, α νίεν’ οοιγοροταίεά επιρἰτἰσα]Ιγ ὮΥ {πε {αεί 

ελαξ ννπεη {πε εγε ἶ5 ἱπ]αγοά νναΐίετ ἶ5 5εεη {ο σι5Ώ {οτί ποπη 1”. 

Ῥιΐ Απὶςιο(]ε᾽ς απαἱγσίς ο{ {πε νίδιαὶ ο{ραη ἄοεςδ ποί επά υ]ι 

είς ἀεδοτίρίίοη οἱ {ε 5 «οπ]ροδεά οἱ ψαΐετ. Ἠε εκρἰαῖης εμαί 

{π]5 νγαίετ {5 ρτοάμοεά ὮΥ {πε Ῥταίη, απά τείεΓς {ο νατίος5 ἆποῖς 

(πόροι) Ὦν νο ἵτ ἵδ οοπνεγεά ἴο ἴἶε ἵππεί οἩαπιρεΓ οί 
1 ε Ῥαγί. 41. Π. 8, 652025: {)ἐμ. 41. 1. 8, 491029, τὸ δ) ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, 

τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ βλέπει, κορή. 

3 ε «δεσ, 2, 43805, καὶ εὐλόγως τὸ ἐντός ἐστιν ὕδατος' διαφανὲς γὰρ τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ 

περὶ τοῦτο µέλαν, τὸ δ ἐκτὸς τούτου λευκόν. 
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λα εγε. Τε πνου]ά Ῥε Ἱούγενεί απ εη{ίτα πἰδία]κε {ο 5αρρο5α 

εμαί Αιϊκίοξιε νίεννεά {πε αοἲ οἳ νἰδίοη α5 ἀερεπάεπί οὗ {πε 

-. Ῥταίη οἱ Ἠαά 4ΠΥ Κπον]εάσε οί {πα ορίίο πείνες. Τί ἶ5 ίπε Πεατί 

απά ποῖ ἴμε Ῥταϊη υΥμΙεὮ Ατἰδίοί]ο τεραγάς ας ἔπε ιἶπιαίο ο{σαῃ 

'. οἳ νὶδίοη, απἁ Ὦς πνου]ά 56εΠη ἴο Ἠανο [ογππεά ΠΟ οοΠοθρίίοπ 

. οἳ ἔνε Γοίομς νΥΏῖοὮ ειπε ορίϊο πεΓνες ἀῑσεπατρε᾽. 
Ατςίοί]ε΄ απα]γοίς οἳ {λε δἰησ]ο 5εΠ5ε5 ΠΙΥ Ῥε τεαάΙ]γ 

' αἱ]ογνεά ἴο Ῥε Ροβδθβδεά οἱ πἹοτ ἴἶαῃ πιετεὶγ απϊαιατίαπ 

-ἀπίετεςθ. (οπιραγεά νν(ΠἩ ἔλε αεεοιΠῖ οἱ 5εΠη5δε-ρεΓοερίίοη σίνεῃ 

 τπ ίπο Τήμαεις οἳ Ῥ]αΐο, Απὶςιοί]ε΄ς τεςι]έ5 πιαγ]ς α τεαὶ αἆναηπος 

τη Ρηγείο]οσίσα] οΏδειναίίοη. Ε]αΐο Παά ἰπάεεά (7ὔμαεια 67 ϱ) 

6ταδρεά {ο 5οΠΙε εχίεηί {Πε ἀερεπάεποε ο{ 5ουπἆ οη οδοΠ]αίίοη5 

οἱ ἔπε αἶτ, Ῥαέ ἰηδίεαά οἱ 5Πενίης Ἡονν {Πε ρΏγςίο]οσίσαί 5ἰγασέατα 

τεοεῖνες απάἀ τείαίη5 {ποσα οδεΙ]]α[ίοπ5 Ἡε πιαΚες Πεατίης δἰπιρίγ 

α “νἰυταίοη νυπὶοἩ Ῥερίης ἵπ {πε Πεαά απά επἆς ἵπ {πε Ἡνετ.” 

Το Ῥ]αΐίο, ἵπ [αοῖ, ἴ]ο 8εῃ8δες ατε, 5 Ῥτοί, ]οψείί 5αγς, “ποί 

Ἰηδίταπιεηίς, Ῥαΐέ ταίπες ρα5δαςες {Πγουρῃ ΥΥΠΙεἩ εχίετπα] οΏ]εοίς 

ἰτίκε προπ {με παπά. ΤΠο εγε ἶ5 ἴπε αρετίιτε {Πτοιρῃ ν/Πἰς] 

ἴπε δίτεαπι οἱ νἰδίοη Ρ8δ5ε5, {ο εατ ἶ5 {πε αρετίατο {λτοισ] 

πγλίο] ἔε νϊιρταίῖοης οἱ δουπά ραδ». ΕΒιΐ ἴπαί {λε οοπιρ]εα δίτας- 

1 Τηε οἨ]ε[Γ Ρραδδασες Ὀεατίησ οἨ {ῖς 5υρ]θοί ασε ας [ο]]ονις: ε ση. 4. ΠΠ. 6, 
ο Πα435, ὁ δ' ὀφθαλμὸς σῶμα...ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν καὶ οὐ προύπάρχον ἐν τῷ τόπῳφ...ἀλλ ἀπὸ 

τῆς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὑγρότητος ἀποκρίνεται τὸ καθαρώτατον διὰ τῶν πόρων οἳ φαίνονται 

Φέροντες ἀπ᾿ αὐτῶν πρὸς τὴν µήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. -εεῃ. 41. π. 6, 

43035, αἴτιον δ' ὅτι τὸ τῶν ὀφθαλμῶν αἰσθητήριον ἐστὶ μὲν ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα αἰσθη- 
 τήρα ἐπὶ πόρων. «Δίο. «49. 1. 11, 402331, περαίνουσι δὲ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν 
'. ἐγκέφαλον καὶ κεῖται ἐπὶ φλεβίου ἑκάτερος. «ίφ. 43. 1. 16, 405311, φέρουσι δ᾽ ἐκ τοῦ 

ὀφθαλμοῦ τρεῖς πόροι εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὁ μὲν µέγιστος καὶ ὁ µέσος εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα, 

ὁ δ᾽ ἐλάχιστος εἶς αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον. /Όε:δεηΦ, ο. 3, 438012, ἤδη Ύάρ τισι πληγεῖσιν 
ο ἐν πολέμῳ παρὰ τὸν Κρόταφον οὕτως ὥστε ἐκτμηθῆναι τοὺς πόρους τοῦ ὄμματος ἔδοξε 

γενέσθαι σκότος, ὥσπερ λύχνου ἀποσβεσθέντος, διὰ τὸ οἷον λαμπτῆρά τινα ἀποτμηθήναι 
τὸ διαφανὲς καὶ τὴν Καλουμένην κόρην. Ἀρτεηρε], ἵπ Ἠϊ Ἠϊςίοτγ οἳ Μεάϊοῖπε, (τὶεὰ 

ο το ΙάεπΙγ (πε πόροι οἳ Ατὶςοί]ε υγίἩ ἴε Πθτνες, απἀ οἱ {ια ηχος πόροι Ππθῃ- 

: '' Ποπεα (πε βτςί παὶσηί ε (Ποιρ]ιί {ο χερτεδεηί {Πε ταπια5 ορΏ{Πα]πιίοις, ἴμα 5εοοπά {πα 
ο ορᾷς, απᾶ ἴπα Ε]τά ἴπε οοι]ο-πιοίος; Ῥμΐ, 45 Ῥομα Μεγει 5αγ5 (Ρ. 432), Ατὶκίοί]ε Ἰναά 

ο αἲ Ἰεαςί πο Ἰάεα οἱ ἔ]ιε Γ21{ἱοΗ οἳ πηετνες ἵπ {ια πόροι Ἡε πιεηίίοη5. Απά εἰπιί]ατ]γ Ώς 
' Ορ]ε ἵη Ἠϊς ποίε οἩ Ααγές οὗ ηιαϊς, ΤΠ. 1ο, ἐπ]π]κς εἶναί ἵπ (εµ. 41. 11. 6, Αεϊσίοί]ε ἶ5 

“ρεα]ίηρ οἱ ορίϊο πεχνες, απἆ 50 αἶδο ἵπ ᾖ2ε δει, ο. 1, Ὀπί οοηκῖἆςις {μαί α5 Απκίοί]ε 
5ρεα]ες αἶςο οί πόροι ἵῃ τε]αίίοη ἴο οἴμογ 56Π5ε-οἵραῃς, ἵΐ ἶ5 ππ]κεΙγ Ἡε οαη Ἠανοα Ιπάε- 
ίοοᾶ {πε ο[πος οἱ {1ε πείνες ἵπ σεηοτα]. 



Ιχχίν ΤΗΕ, ΡΘΥΟΠΟΙΟΟΥ ΟΡ ΑΕΙΡΘΤΟΤΙΕ. 

ἔωτα οἱ {λε «γε οἵ {πε 61 ἶ5 ἵπ ΒΏΥ 8εη5ο {Ἡε σαι5ε οἱ δἱσᾗί απά 

Ἡοαατίηρ Ὦο 56οπης Πατά]γ {ο Ῥο αννατα” (ἠαίοσμες οὗ Λ/αίο 1ΠΠ, 

Ῥ. 581). ΊΙΠ Ρρατί πο ἁοιδί {πε 6απιε ἀε[εοί αρρεατς ἵπ Απὶκεοῖ]α, 

Ῥιέ ἴηε ἀεδοτιρίίοης οἱ ἔε «γε απἀ εατ ἵπ Ατὶδίοί]ε” η ίπρς 

οὗενν απ απιοαπί ο{ αοουταίο οΏδειναίίοη νυΏίο] ν/ε Ἰοοῖς {ος ἵπ 

ναῖη ἵπ Ῥ]αΐο, 

Ώε[εο(ίνε ἨἩονίενεί α5 Ἐ]αΐο ἵ5 ὁπ {πε απα]γίο απἆ ρ]γςίο- 

]ορῖσαί δἱάς, (πειτε ἵ5 αποίπετ τεδρεοί ἵηπ νψΠίοἩ Ἡε [αγ 8µτρ888ε5 

Ατὶκίοεία. ΤΠο ο{ραπ5 ΟΓ 5εη5ε, Ε]αΐο ἵ5 ρατεϊομίαχ {ο ποῖε, ατα 

ποῖ ἂ5 Ρετοερίίνε πιετε]γ πιεομαπίσα]| απά ἀἰδεοππεσίεά ππεπηῬεις 

οἱ ους Ροάγ. “Νο οπε Ἡε {αεπ]αΓ]5 ἵπ {πα 7/εαείείμς, “ «8 

5αρροςε {λπαί νε ατε Ττο]αη Ἡοίςες, ἵπ ἨΏοπι αΤε Ῥετολεά 5ενετα] 

πηποοηπεσίεά 56Π565, ποίῖ Πιεείϊπρ ἵπ 5οΠπ1ε οπε παίµτε, οἱ ν/Πῖο] 

{πεγ ατε {πο Ιηδίγαππεηίς, Νπεί]λει γοι ἵειπι {Πΐ5 5ου] οἱ πο, νε] 

π]οἩ {ΠτοισΏ {εδο να Ρρετοεῖνε οὐ]οοί5 οἱ 5εηςε”. (Γονείς 

Τταπδ]αίοπ). Ῥιΐτ οἱ 5ιεὮ α τείείεηος ἴο δοιἱ ος παπά 

ἴπετα ἶ5 αἶγεοίζν Ῥαϊ Ηε]ε πιεηοη ἵπ Αεὶσίοί]ε εκρἰαπαίίοῃ. 

Τ{Πε ἀεδοτρίίοη οἱ {ιο 5εηδί νε «αραςῖεῖες ας {πεπιδε]νες α 5ο, 

χο Ιάεπείβεαίίοη οἱ ἔἶε ἀῑβεγεηί αἰσθητήρια ψ!ε] α 5ο-σα]]εά ψυχὴ 

αἰσθητική ννοι]ά αἱπιοδέ 5εεΠῃ {ο Ώανε Ῥ]πάεά Ατίςτοί]ε {ο {πα ἵπ- 

σι/ΠοίεποΥ οἱ πἹετε Ρ]ιγ5ίςαἰ Ρρίοςε5δ5ες {ο εχρἰαίπ α ρδγο[ο]ορίσαί 

τοδι]έ. Ηίς5 αοοοιπί {πετείοτεοΓ {Πε 5ρεςσίαἰ 5εη5δες ]αανες απίοις]ιθά 

α ΏυπΙΡεΓ οἱ ΡΓοΡ]επ]5 νΠίςῃ {πε Ρρετεερίίνε ῥρίοσςθδ5ες Ιπιπιεάϊατε]γ 

ἵηνο]ναο, Τί 15 ἀῑβετεπί ὙΠεη ος ΡΗΙΙΟΒΟΡΠΕΓ Ίεανες ἔἶε ρ]ιγδίσα] 

αδρεοί οἱ {1ο 5ΕεΠ565, απά Ρίοσεεάς {ο ἀΐδοιιδς {ηε πιοάε ἵπ υνπ]ο]ι 

{πα ρετοερίϊνε ο{ραΠ5 αοί ἵπ «οποετί ἃ5 α οορη{ῖνε γποίθ. Ἠίς 

ταδι]έ5 ατε {επ οἱ ηΟ ππετε αη{ἰαιατίαη ΙπίεΓεδί: (πε ρτοβ]επας 

υγΠίοὮ Ἡε Ιηπνεςδείσαΐες αΓε {Ώοδο υ(Ἡ νο] Ίο 5611 ατα οεευρίεά. 

Ἠονν ἆο οις δεηδα{ίοηΏς οί Φα ζη{ζζες----εγΠΙίςε, θνναοείῖ, ὅὃτς,.---οῖνε 15 

ἱπον]εάσε οἱ οοποτείε {ηΐμρς Ἠοιν ἆο ν/ε ἀἰδεπσαίδῃ Ῥείννεεῃπ 

{πε τεροτίς οἱ οπο δεηδαίίοη απά ἴποδε ο{ αποίπεγὸ ἨΠονν ἶ5 ἴε 

ἴπαί οἱ 5εηςαίίοη5 δοπιείίπιες ἀεοείνε 52 Που ἆοες {πί5δ «οπι- 

Ρἰεχ!{γ ο{ ο{ραΠ5, 5οπηε οἱ ΥΥΠίΟΡ α{ε ενεῃ ἀοιβ]ε, απί{ε Ιέδε]{ Ιπίο 
να. 7 λρασίαί. Ῥ. 184 Ὦ, δεινὸν γάρ που εἰ πολλαί τινες ἐν ἡμῖν, ὥσπερ ἐν δουρείοις ἵπποι», 

αἰσθήσεις ἐγκάθηνται, ἀλλὰ μὴ εἰς µίαν τωὰ ἰδέαν, εἴτε ψυχὴν εἴτε ὅ τι δεῖ καλεῖν, πάντα 

ταῦτα ἑυντείνει, ᾖ διὰ τούτων οἷον ὀργάνων αἰσθανόμεθα ὅσα αἰσθητά, 
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οπε 5ἱπο]ε ρετοερίίοη ὃ απά γνπαξ ἶ ένο «Πατασίοι οἱ {πας ΠΠΥ5- 

ν εοτίοις οοΠβείοµκηεςς ν/ηῖοὮ αοοοπηραπίες 15 ἵπ ος Ρειεερεῖνε 

 αοῖςὸ Θιο] ἄἴα 8οπης οἱ {πα αιεσίίοπς νηὶοἃ Ατὶσίοε πονν 
.Ῥτοσεεάς {ο ἱπνεκείραία. ο «οἶνος ἔλεπι, ἔἩμτοιση {ο ἁοσίτίης 
ο α «ΟΠΙΠΙΟΠ οἵ οεηίτα] 5εῃ5ε (κοινὴ αἴσθησιςο) ἵπ νο, οἱιΓ 

ἳ ́ δοραταίς 5εηςα{ίοης α{ς οοἱ]εσίοά, αιταπρεά, απά οἱαβοίβεά, 

ΙΧ. 6ΟΜΜΟΝ οκ Ο6ΕΝΤΕΑΙ, ΘΕΝΘΕ, 

Τπο ρατίομίας 8εηδες---αἱδῆί, 5πηε]], Πεατίηπσ απἆ {να τοςί--- 

απο αἲ, νε Ἠανο αἱγεαάγ 5εεΠ, τεδίγἰοίεά {ο 5οπιο ἱπάϊνίάιιαὶ 

-' απαΙε (ἴδιον αἰσθητόν) νυλΏὶεὮ οαΏ οΠΙΥ Ῥο Ροτεοῖνεά Ὦν {ια 
8εῃδε αἀαρίοά {ο Π. Τῆις δἰσῃί ἴαΚκες αεοοαπί οπΙγ οἱ {ια 

. οοἷοις οἱ ορ]εοῖ», οπιε]ἰ οπἰγ οἱ ελείγ οάους, νηλ]] ἐοιοἩ τεςεγῖοίς 

1δε]{ {ο ἔπο Πατάπεςς οἱ 5ο[ΐηεςς, {με Ἠεαί ο; οο]άπεςς οἱ εχ- 

ἃ εοτπα] οῬ]εοί5. Ῥιί ἴΊεδε θἱποίε 8εΠ8ε5 ἂ5 ιο] πενεΓ τεα]]γ 

 οοπςεαίε {πε αοί οἱ 5εη5ε-ρεΓοερίίοη. Θ516Ἡ ΡρεΓοερίίοη ἶ5 ποε 

- πηπετε]γ α πιαίίετ οἱ ἴ]ε οιίννατά οΓΡαᾶΠ: Ρετοερίίοη ἶ5 α πιονς- 

 ππεπί οἱ {πε ηὐμά (λτουρ] ἴπε Ροάγ: απά 1 ἶ5 οηἱγ ΒΥ τείεΓεπςα 

.. επίς υπΙίγ οἱ α]] {ιο 5εΏ5ες ἵῃ α 6ΟΠΙΠΙΟΠ πιοηία] {αοι]έγ ἐλαί 

''.8εηδε-ρετοερίίοη σαἩ {ακο Ῥίαςα. Ἰλ{]οιί τε]αίίοη {ο {ἐΠί5 8αρε- 

ο πίος (αοι]έγ---πί5 κύριον αἰσθητήριον---Πο οης οἱ {ηε δἱπρ]ᾳ 86Π5ο5 

τς νοι]ά Ῥε Πίιεά {ος Ῥετοερίίοῃ”. ΤΠε πεοεά οἱ 5µοἩ α οεηίγα 

΄.βεῃςς---οί α Ρετοερίίνα {αου]έγ νυλίο] δίαπάς {ο οαοἷι οπο οἱ ες 

-. βεραταίο 5εηΏ5ες ας {λε παπά ἵπ ρεπεταὶ δίαπἀς {ο εαοῖ οης Οἱ 1έ5 

- Μοις [που]είος---ἶ αρρατεηέ {Γοπι {λε πιοτο ἁπιρ]ίοῖεν νν]λίοἩ πιατ]ςς 

Έλα οισαῃς οἱ 5εηραίίοη. Έος ]μδί α5 {με Ροάγ ἵ5 ἐμτοισλοιέ 
-.Ὀνο[ο]ᾶ, 50 αἶ5ο οαο] οἱ {ια 5εΠ5ες, 1 Ίνε εχοερί {πε {ομο] απἀ 

. Εαείς, αρρεατς α5 α ἀουβία Γαου]έγ”, απά γοί ποϊννϊεηφίαπάΐπσ οιιΓ 

. νο εγες, Ώννο εα:5, ἔν/ο ποςίσ!]5, ν/ε 5611 Ρρετοεῖνε Ῥιΐ οπε οοἶοι, 

΄..οπο δουπἀ, οπς οάοιΓ. 

ἕ ο ΤΗΙς οεπίταί 9εηος, οἱ γνλίοἩ εἩο σεπογα] παέυΓε Ἠα5 Ῥουπ ἔλιις 
Ἅ [αγ οκείεπεά, Ρίαγς ἔννο πιαίπ {αποίίοης {π τε]αίίοη {ο Εἶνα ννοσ]ς ο{ 
: 
ή 1 0ε 7α7/. 4Η. 656032: 66οῦι8. 

τον " 
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Φεῃςε-ρεϊεερίίοῦ. ΟΠ {πε οὐε Παπά, ἴὲ ἵ5δ τεφι]τεά {οι {πα ἁίς- 

Πποίίοη απάἀ {πο οοπιρατίδοη Οἱ {Πο δεραταίε οοπιπιυπίἰςα{ίοης ος 

ἴ]ε 5ἶηρ]α 5εῃ5ε5: οµ {Πε οίπει Παπά, Ιέ ἶ5 {με πἹεαπς ΡΥ ΥΠΙΕὮ α 

οοηβοίοµδηςςς Οἱ δεηδα{ίοη αοοοπιραηία5 {πε ννοζ]ς οἱ 8εΠ86-ρεί- 

οερίῖοη”. 

1. Τε ἀλφέζποίίομ ο οἱ Φεβαγαίε φεηοαζίοµς. Έαοὶ 5ἶηπσ]ε 

8εῃ5ε, ΥΕ Ἠανε αἰγεαάγ 5εεῃ, Ρετοεῖνες ποϊλίηςσ Ῥαΐέ οπε ἱπρ]ε 

αμαΠίγ οἵ ϱτοιρ οἱ αμα] εῖε5. Ἠονν ἴπεῃ ἶ5 ἴὲ ἐλαί ννε ἀἰδαπριϊδ]ι 

Ρείν/εεη {πε απαΠ(ίας, υΥποί]ει {ΠοΥγ Ῥε]οπς {ο οπε απά {ια δ8πια 

5εῃΏ5ε ΟΙ Ῥο οοπιπιἁηίσαίεά ὮΥ ἀϊ[βοετεηί 5εη5ε5ὀὸ ΤΠε δεοοπά 

οᾶδε οοπςείιίος ΟΓ οοιΓ5ε Ελα πΊοτε Ρετρ]εχίπσ αιιεδείοη οἱ ἔἶα 

{νο, αηΏᾶ ἶ5 {Πετείοτε {ια {ούπι ἵπ Πίο] έπε ρτοΡίεπα ἶ5 σεπεταΙ1γ 

οίαΐίεά Ῥυ Απϊσίοί]ε”. ἸΝΠαί, ηε αδίς, ἶ5 ἴπε {αοι]ίγ ννλπὶο]ι ἆῑδ- 

Ππριίσηες Ῥείνεετ ΠΙίε απηά 5ιεεῖιὸ ΤΠε 5εηςε οἱ {αδίε «οπι- 

πμηϊσαίες {ο ας {πε {εε]ίηρ οΓ α Πανοιτ νΏίο] ἶ5 θνγεεῖ, ἔπε 8εηΏ5ε 

οἱ εγεβίρῃηί τενεαίς {ο 5 {πο αια[έγ οἱ νΙίε. Ῥαί ἔπε 5επςε ος 

ἰαδίε Κποινς ποίβῖηρ οἱ {με 5εηςαίίοης ο{ ἱσῆί, πε 5εΏς5ε ΥΥΠΙςοἩ 

Ρειοεῖνες οοἷοιΓ Κπονς ποίμῖηρ ΟΓ {πο οματασίεΓ οἱ Πανοιτ. Ὑεϊ 

ηοπε {1ο Ιε5ς (Ἡε ἀῑδίϊποίίοη ἶ5 ἴπεταε: να ποί οπ]γ ἀϊἰδεπσιϊς]ῃ 

γΏϊτε Ποπ Ῥ]ασ], θινεοί ἴτοπι Ῥϊίετ, Ῥαΐ ννα αἱ5δο δεραταίε Ῥε- 

Ίννεεη {πε 5δεηδα{ίοη οἱ ἨΠΙίε απά {πε ςἰπια]ίαπεοις 5εηδα{ίοη οί 

φινεείῖ. Ἠετε ἴπεπ ένο {Ππίπρς τεαιίτα ἴο Ῥοε αἲ οπςοε απ]Ιεά απά 

ἀϊδαπίίεά, οοηπεείεά απά ἀἰδοοππεσίεά : {Πεγ πιαδί Ῥε διρ]εσίεά 

{ο αΏ αοΐ οΓ οεοπιραΓίδοηῃ απά ]αάρεά ἀῑπΠετεπί ἵη «οΏδε“ιεποε οΕ 

ἴλ]5 οοπιρᾶΓί5ΟΠ. 

Α ἀῑδογιπιίπαίίοη οἳ {Πί5 ΚΙπά οαηποίῖ Ῥε πιαάε ὮΥ ἔννο 5δερᾶ- 

ταίε {αου]ῖες: 1ξ ἱ5 ἴο οπε δἱησ]ε {ας Ειαί {πε Ώνο 5δεραταίε 

1 ΤΠ. 2. 10, 426014, ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὸ γλυκὺ καὶ ἕκαστον τῶν αἰσθητῶν 

πρὸς ἕκαστον κρίνοµεν, τίνι καὶ αἰσθανόμεθα ὅτι διαφέρει; ἀνόγκη δὴ αἰσθήσει' αἰσθητὰ 

γάρ ἐστι. ΌὉΡρ. 11. Τ. 4 4313205 Όε δέ514, ο. Ἱ. «ε δο/1720, 4, 455815, ἔστι 

δέ τι καὶ κοινὴ δύναμι ἀκολουθοῦσα πάσαις, ᾗ καὶ ὅτι ὁρᾷ καὶ ἀκούει [οπαῖί καὶ νν](]ι 
Ἐ] αἰσθάνεται' οὐ γὰρ δὴ τῇ Ύε ὄψει ὁρᾷ ὅτι ὁρᾷ. καὶ κρίνει δὴ καὶ δύναται Κκρίνειν ὅτι 

ἕτερα τὰ γλυκέα τῶν λευκών, οὔτε γεύσει οὔτε ὄψει οὔτ) ἀμφοῖν, ἀλλά τωι κοινῷ µορίῳ τών 

αἰσθητηρίων ἁπάντων. 

3 ΤΠ. Τ, 431324, τί γὰρ διαφέρει τὸ ἀπορεῖν πῶς τὰ μὴ ὁμογενὴ κρίνει ἡ τάναντία 

οἷον λευκὸν καὶ μέλαν; 



ΙΝΤΕΟΡΙΠΙΟΤΙΟΝ. Ιχχνή 

.βεηραΐίοης πιιςί Ῥε (ταησπηϊεεςὰ ἵπ ογάςετ ]αί ἴπεγ πιαγ Ῥε «οπι- 

'Ῥατεά απά δεραταίεά’. ΤΠε «ἂδα {Πετείοίε ἶ5 νε] εοπιρατεά ὮΥ 

Απίδεοξιε {ο γνλαῖ ννου]ά Ἠάαρρεη ἴπ {πο οᾶδε ΟΓ {νο ορἰπίοπ5 

-ρείνεεπ νπΙεὮ Ιξ να» πεςεδδατγ ἴο ἀἰδεηριίςῃ. «λετε 1 ἴο 

-. Ῥετοεῖνα οπε {ΠίΠ6, γοι ἴο Ρετοεῖνο αποίπετ, α ἐπίγά ρετδοη ννου]ά 

ἡ δε πεεάεά ἴο ραδς Ἱμάρπιεπί οπ {πε (νο... Τπετε ἶ5 τοαιῖγεά 

τς Έεπ 8οπηε οπε [αποίίοη ο{ {πε παπα ὮΥ πιεαῃς οἱ νυλίο] Τὲ σαΐης 

3 Ῥεποερίίοη οἱ αἰΙ οῬ]εοίς]---5οπιε ΟΟΠΙΠΙΟΠ οεηίτα] ο{ραη οἱ Ρεί- 

3 οερίίοη ἴπ ν/λίοὮ {πε 5εραΓαίε οοπιπιιηίἰσα{ίοης ΟΕ {πα 5εη5ες αΓθ 

οοπιρίπεἁ, Βιῖ Ποιν, αδκ5 Απκίοίιε, «αη ἐπί οεηίταὶ {αοι]{γ 

ππαπί{[εδί διο] οοπίτατγ αοίίοηπ αδ 1 ννομ]ά 5εεπΙ πεορςκατί]γ {ο 

| Ἱηνοϊνεξ Τὲ πια ἴακα ὁοσπίζαποε Οἱ Ώννο 5εραταίε 5οηδα(ίοη5 

] απά γεί πιεαπννΏῖ]ε Τε πιαδί Ῥ{εδείνε {αι απ ν/ΠίεὮ οαη αἶοπε 

Ὁ; «ΟπΊρᾶΓ6 ἔννο ἀϊβετεπέ δεπραΜίοης: ἵε πηασὲ νηλίπ οπς απά {πα 

-."β8πιε πιοπιεπέ οἱ ἔἶππε Ρτεδεηί Ῥείοτε Ι5ε]{ {ν/ο οἵ ΠΊοΓΟ τεροΓίς οί 

4 9εηςε”. ΤΠε 8αππε {Ππίπσ οαπποί, ἵε παὶϱΏί Ῥε {ποιρΗί, πιονε αἲ 

οπς απά ἴἩε 5αππαο πια ἵπ νο ορρορίίε ἀἰτεςίίοης α5 απάϊνίάεά 

απά ψλῖῃ απ υπάϊν]άεά 5ρασςε οἱ {ἶπιε. ἘΒαΐ ἴπετε ἶ5 α ἆίςδ- 

Εποίίοι ὮΥ ἔἶε Πεὶρ οἱ νπίοἩ πε ἁἰποι]ίν πιᾶγ Ῥε πιεί. Τπ 

"Ῥίασε, ἵπ Εἴπιε απά ἵπ πιπῖῬετ, {πε {αου]έγ ἵπ αμεδίίοη ἶ5, Ίνε ΠΙΥ 

ΦΥ, οπε απά Ιπάϊν]δίιρ]ε: Ῥαΐ ἵπ {πο παίιτε οἱ ἵε5 αοίίοη, ἵπ 15 

δε απά αρρ]οαίοη (τῷ εἶναι) ἵτ ἱ5 ἀλΠετεπί'. Ῥ]ηγαίςαὶ απα]οσίες 
'ππαΥ Πεὶρ 5 ΓαγίΠει {ο οοπιργεπεπά {Πίς ἁουιρ]ε απἆ αρρατεπ{ἰγ 

- εοπίτατν αοΒοηῃ οη {πε Ρρατί οἱ οεηίγα| 56Π58. Ίλε πιαγ οΟΠ]- 

-.ρατε ἴε {ο ἴπε ροίπἒ, ἵακεη ἵη 15 γ/άεςδί 5εΠΏ5δε απάἆ υαπάετδίοοά 

-.οἳ εἴπει Εἴπιε ο; 5ραος’. Φις] α ροίπί ἶ5 αἲ οΏςς οΠε απά ἴννο: 

σσ ννω 

1 436017, οὔτε δὴ κεχωρισµένοις ἐνδέχεται ρλλὰ ὅτι ἕτερον τὸ γλυκὺ τοῦ λευκοῦ, 
-. ἀλλὰ δεῖ ἑνί τωι ἄμφω δῆλα εἶναι. 

3 126019, οὕτω μὲν γὰρ κἂν εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ δὲ σὺ αἴσθοιο, δῆλον ἂν εἴη ὅτι ἕτερα 

' ἀλλήλων. δεῖ δὲ τὸ ἓν λέγειν ὅτι ἕτερον. 

ο δ 015514, , 44038, ἀνάγκη ἄρα ἕν τι εἶναι τῆς ψυχῆς ᾧ ἅπαντα αἰσθάνεται. 

4 26024, ὅτι μὲν οὖν οὐχ οἷον τε κεχωρισµένοις κρίνειν τὰ κεχωρισµένα, δῆλον...... 
' ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἅμα τὰς ἐναντίας κινήσει κιωεῖσθαι τὸ αὐτὸ ᾗ ἀδιαίρετον καὶ ἐν 

: ον χρόνῳ. 
Ἱος 2794, τῷ εἶναι μὲν Ύὰρ διαιρετόν, τόπῳ δὲ καὶ ἀριθμῷ ἀδιαίρετον. 16.514, 7, 

4490310, αἰσθάνοίτ) ἂν ἅμα τῷ αὐτῳᾳ καὶ ἑνί, λόγῳ δ) οὐ τῷ αὐτῷ. 

6 Ὀρ.41. ΠΠ. 4, 417310, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἦν καλοῦσί τινες στιγμὴν ᾗ µία καὶ ᾗ δύο, 

θα 

Αρ 



Ιχκν]] ΤΗΕ ΡΡΘΥΟΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ, 

1 ἱ5 αη υπάϊν]άεά απ οοπαρ]είε υηεΠίη Ιδε]{, απἀ γεί ἐλπῖς ροῖηίε 

σαἩ Ῥε αἲ οποε {πε επἆ οί οπε πε απά {πε Ρεσίηπίηρ οἳ αποίµεΓ 

----ἴΏε 5απιο ροίηί, {παί ἶ5 {ο 84Υ, ο8η Ῥε τεσατάεά ας Ῥοΐί]μ οπε απἀ 

Ώνο: Ιέ πιαγ οχἰδί Ῥοΐί] αξ ἁῑνίάεά απά ας απάϊνιάεά. Οἵ ἱπάεεά 

ἴπε αιιεςίίοη----Πον/ «αΏ ΕΠί5 οεηίτα] {αου]ίγ επιρταςς «ΝΟ οοΠΙΓΑΙΥ 

αμα]ίες απἆ γεί πο Ίοδο Ι5 οἰατασίοεΓίσεῖο απίί ἵ5δ οπἰγ ἴπε 

ΦαΠΠς Ρίοβ]επι α5 Ρτίεδεηί5 Ι{δε]{ νπεη νε οοηβδίἰάεΓ Ἠοι” οπε απά 

ἴΏε 8αππε ορ]εοί ἶ5 αἲ οΏςε Πίο απά 5ιγεεί: {μα οο-εχϊδίεπος ΟΓ 

{πε οὐ]εοίίνε αμα]είες ἶ5 πο Ιε55 ἱπεχρ]ίοαΡ]ε (παη Εἶνε οο-εχίςί- 

επος ἵηπ {Πε πιίπά οἱ {πείς 5αΏ]εοίίνε οοµπίετρατίς'. Ίπ {πε οπε 

ο.δε απά ἵπ {πε οἴπες Ίνα πιιδε οοπο]αάο {λαί εἶαί νλίοῖι ἵ5 

εδδοηΜία]Ιγ οπο σαη Υοέ πιαπί[ασέ Ι{δε]{ ἵπ (ννο ἀῑτεσβίοις: 05, ἵῃ 

οίμεις Ἰνογάς, ναί ἶ5 πιαϊκοά πυππετίσα]]γ απά Ιοσα]]γ ὃν απῖεν 

ΠΙΔΥ γεί Ῥε «οποεϊνεά οἱ α5 ἀἰΠετεῃί, 

ΤΗϊ5 εχετείδε ο{ «οπρατίδοη Πίος Απὶρίοί]ε ές αθρίσης ἔο 

{με οεηίτ{α Οἵ {ο «ΟΠΙΠΙΟΠ 5εῃ5ο {5 ποίῖ Ποννενετ τεδίτὶοίεά {ο {ια 

ποτ] οἱ ἀἰδαησιϊςμίπρ ΤἴΠε δεραταίε οοπιπιαπίἰσαξίοης οἳ {πε 

56ῃ5ε65: {{ ἀἱδρίαγς {αγία ΙΤ 9υπίΠείίο Ρονετ ἵη ρταδρίηςρ ἔλπε 

Ο«ΟΠΙΠΙΟΠ Ῥτορετίίες ΥΠΙεὮ αἴο Ιηνο]νεά ἵπ {πο εχἰδίεπος οἱ {πε 

αμα[ες οἱ {πε Ῥοάγ”. Έοι αἲ ἴἩε 5απιε {ἴπιε α5 νε ρετοεῖνα 

(64Υ) α οοἱοισ, νε Ρρετοεῖνε 1 {αγί]πετ α5 α οοἰουτθαά δµτίαος ΟΥ 

7147111 4ε. αἲ ἴἩο 5δαπης {πε 45 νε Ἠανο {Πε δεηδα{ίοη οἱ ποίες 

ταύτῃ καὶ διαιρετή. ΟΡ. ΤΠ. 7. 4, 431821, ἔστι γὰρ ἕν τι οὕτω δὲ καὶ ὡς ὅρο. Τ]ε 
στιγµή ἵη απεςδίοη {5 {ο Ῥε {αΚεη ἵπ {5 πιοδί σεπετα] 5εΏ5ο α5 το[εχήης εἰίπει {ο 
Ώπιε ΟΥ 59Ραο8. ἈἙτεπίαπο)5 Ιπίετρτείαίίοη οἳ 1έ α5 5Ξ νῦν 15 5αρροτίοά ὮΥ .Όε (οεῖο, 
ΠΠ. 1, 3090814. τὸ γὰρ νῦν τὸ ἄτομον οἷον στιγμὴ γραμμῆς ἐστιν: τί αηΥ 5πο]ι ἀεβηϊία 

Ἱπίετρτεία(ἴοη 15 ΠΏΏΕΟΕΣΦΑΣΥ, εερεοῖα!]]γ α5 Ατϊκίοί]ε, απποηρ ἴ]ε ΦΥΠΟΠΥΙΗ5 Ἡςε υδες, 

ηΟΨΠΕΤΕ 5ρεα]κς οἱ α «που; Ῥαί αἱνγαγς οἱ α ροῖπί ος πιά. Τ]ε οτάἵπατγ 5εΠ5ε οἱ Ροῖπί 
16 Ιπάεεά αἲ] {μα ἵ5 τεαιτεά. ν. 2719. 1ν. 11, 2290819, καὶ γὰρ ἡ στιγμὴ καὶ συνέχει τὸ 

µῆκος καὶ ὁρίζει ἔστι γὰρ τοῦ μὲν ἀρχὴ τοῦ δὲ τελευτή. 

1/25/1614, 7, 440313, ἢ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων αὑτῶν ἐνδέχεται, οὕτω καὶ ἐπὶ 

τῆς ψυχής». 
3 Ὀρ 41. ΤΠ. 1, 425315, ΨΊΕΤΕ ἴ1ς κοῖνα ατα ἀεροτ]ρεά α5 Ίος ὧν ἑκάστῃ αἰσθήσει 

αἰσθανόμεθα κατὰ συµβεβηκό». ΤΗΙ6 15 ϱεπετα]]γ ἰποιρ]Ώί {ο Ῥε ἵη οοπίταἰσίίοη γη] 

425327, Ῥαί 1 Ἰανε ἰτίεὰ {ο ἰταηδ]αίε {1ε Ψ]ο]ε Ρα55ᾶρε ἵη 5ηο] α ΑΥ α5 Υ]] πια]κε 
Όλα {νο Ρ]ασε» α]ίε οοηβϊρίεηί. (ΟΡ. Βάμπικετ, Ρ. 65.) 9ο αἶδο ἵπ ΤΠ. 3. 13, 4285023, 

Ίνα κοῖνα ατα Ἰάεπίϊπεά ΥΙ(] ἑπόμενα τοῖς συμβεβηκόσι οἳς ὑπάρχει τὰ ἴδια, απά ἴο 

κίνησις καὶ μέγεθος ἵ5 αἀάεὰ ἃ συµβέβηκε τοῖς αἰσθητοῖ. 



ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. ἱχχίκ 

"Το]ονήπς οη ΟΠε αποίῃες να Ῥετοεῖνε {]ε [αοῖ οἱ 1166: απάἀ 
-αξ ἔλο 6απις πιο αραῖπ ας ννε [οοἱ α διγίασο Ἱατά οἵ 9οῇΕ Ίνα Ῥεί- 

; ̓οεῖνε ἴξ α5 5οπιε Κίπά οἱ ρε Ῥεγοπά ἴἶεπ {πο ρατείοι]ατ 

'' ορ]εοῖς οἱ {λε οἱπσ]ε 5εΠ565, Ίνα τε ιἶτε {ο τεοορηίδε α ΠΙΠΙΡεΙ ος 

'' απα]εῖες (:εαίεροτίε5’ γνο θποιι]ά σα]] ἔλοπι ἵπ πποάστη ΡΏταςεο]οργ) 

ο πηλΙοἩ επίεγ ΠἹοΓε ΟΓ Ιεςς ἱπίο ο8οἩ οἱ ος 5εηδαίίοῃς----- υΥΠίς]ι,” 

-Ἱπ Απκεο[]ε” ννοτάς, “Ίνα Ρετοείνα ἱπιπιεάίαίε]γ ἵπ οοπηεςξίοΠ 

ΙΕ οᾶο] Ρετοερείοη. Τῆοσς ΟΟΠΙΠΠΟΠ ορ]θοῖς οἱ Ρετεερίίοη 

'. (αἰσθητὰ κοινὰ) ατε νατίουδΙγ επιπηεταίεά. «Φοπιείίπιες ῄνο αἴε 

ππεπέίοπεά---πιονεππεηί, ταεδί, Ώπιρετ, Βριτε, πιαρηίἑαάε: αἲ 

"οἴπει Εἶπιες μΠῖίεγ α5 α δρεοῖες ο{ ΠΙΠΙΡεΓ ἶ5 αἀάεά: Ῥιαΐ {ἶετε ἶ5 

ΟηΏε Ῥα5ραρε {π νλίεἩ πια ἴ5 αρρεπάεά, απά ἵπ {πε Τ{εαίϊδε οἨ 

εηςδε {πε «ΟΠπΙπΙοη οΡ]εοίς οἱ Ρετοεερίίοη αΓε οχίεηάεά 850 ἂ5 ενεῃ 

το ἱπε]αάε {πε τουρ] απάἆ 5πιοοίἩ, {με 5Πατρ απά Ῥ]ιπ{). 

 Μονεπιεπί ἶ5 ϱεπετα]Ιγ τερατάεά α5 ἔλε ολίεί απιοης ἔλεςδε 

«ΟΠΙΠΙΟΠ δεηβίρ]ο. ΤΠο ταεδί πια Ῥο νίενεά ἵπ {[αοί αδ, ἵπ 

..8οπις ΊαΥ οἵ οίμετ, πιοάἰβοαίίοηπς οἱ Π. Τῆας, {ο; εχαπιρἰε, 

| τεςί ἵ5 ΚπονΏ Ὦγ αὔδεποεε ο πιονεπιεηί, απἁ ΠΙΠΙΡΕΙ {5 Ρει- 

| οεἰνεά ὮΥ ἴε περαίίοη οἱ υνπαί 5 οοπίπιοις. ἘΕνίιάεπί]γ, 

ἁ {Πετείοτε, 5ἶπος {ΕΠῖ5 πιονεπιεπί ἶ5 Ιδε]{ ποῖ {ο ρτοάιοί οἱ αΠΥ 

. οπο 5εηδε Ῥιΐ ἔπο τεςα]{ οἱ δἱσΏί απά {οιςο] ἵῃ οοπιρίπα{ίοη, {πε 

τς ϱΟΠΗΠΙΟΠ οβ]εοί5 οἳ Ρετοερίίοη οαηποί Ῥε τε[εγγεά ἴο αΠΥ οµπε 

ειπρίε οισαη οἱ ραγίίοι]ατ 5εηδαίίοῃ. Έος, Αεὶδίοί]ε αἴριες, ἵ{Γ 

ἔπεδε ϱΟΠΙΠποΟΠ αμα]έίος ννετο {πας αρρτεπεπάεά ὮΥν απγ 5ἶπρ]α 

5εη5ε {Πεγ οοι]ά Ῥο 5ο οπ]γ ἵπ {πε ν/αγ ἵη νΠίοὮ {πε ΡεΓοερίίοι 

ο{ 5οπιε «οἶοιΓ σῖνες 5 {ηε Ρρετοερίῖοη ΟΓ 5ιγεεί---ἴ.ε. Ῥεεαιδε να 

Ἠανε ρετοεϊνεά Τε Ώπνο {οσεί]μει αἲ 5οπιο {ἶπε ἵπ οί ρᾶδί εχ- 

Ῥετίεποςε, απά {Ώιας ἵπ {ηε Ρετεερίίοη ο{ {Ίε οπε αἴε τεπΙπάεά 

-.Αἰπππ]έαπεοιδ]γ οἱ έλα οἴμετ: οἵ εἶδα {ευ πιηςδὲ Ῥε 4 πιετε {πεῖ- 
-. ἀεπίαὶ αἁάϊποι {ο 5εηδα{ίοη {Π {πε γναγ {λαί {οπι α 5δεηδα{ίοπ ΟΓ 

-οπιε(Πίης νυΏίέε ννε οοπ]ε {ο Ρετοεῖνε αΏ ἱπάϊνίάιια]----' ἔπε 5οη οἱ 

 Ὀϊΐατες α5 ἴπε θυῦ]οοί οἱ Πίος γΠίίοε Ίνα α Ρτορετίγ. Εαΐ, 

Ατίρεοξίε οοπέίηµες, ἔλα «ΟΠΙΠΙΟΠ ορ]αοί5 οἱ Φοηδαίίοη αἴε ἴἶλε 

νο σαν, 

, 1 ες. ο. 4, 44104. 41. ΤΠ. 6, 418317. 

' 



Ιχχα ΤΗΕ ΡΘΥΟΗΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

τεδι]{ οἱ α «ΟΠΙΠΙΟΠ Ρεηεγα] 5εΗ5ε, απά ποῖ αΠΥ πιετε]γ Ιποιάεπία] 

αρρεπάαρε {ο οἱ{ 5οηδαίίοη5: {Πεγ {πετείοίε «αηποί Ῥε τερατάεά 

5 α πετ οοποοπιίίαπί Ο: συμβεβηκὸς οἱ δεηφα[ῖοη. ἈΝος ενεη 

Ίγετο {Πεγ {ο Ῥο αρρτεΏεπάεά αξ ἵπ {πε {ογπιεΓ οί οι Έννο αἱτετ- 

πα{ϊνες, ννοι]ά {Πεγ ενεη {πεπ Ῥε οἶαδδεά απιοπρ {πε αοῖ5 ο{ 8οπιθ 

Ρατίϊομίατ 5εηςε-{αοι]ίγ. Έοτ {ο Ρρετοεῖνε ας {πετε ἀεδοτίρεά {πε 

οῬ]εοί ο{ οπε 56ηῃ5ο9 {ἨΏἩΓοιρ]ᾗ {ο Ρρετοερίίοη οἱ αποίπετ 8εῃ5α 

τεα]]γ τεφιῖτος α υπίίγ οἱ 5εΠ8δε: ἴ]πο 5εΠ5ε5 Ῥετοείνα ἴλαί ἔννο 

αιαλέ]ες ατε αη](εά ἵπ οπςε οΡ]θοί---έ. Υε]]ονν απἆ Ρί{ετ---Ποί ἵπ 

{πείς ονΏ ἰδοίαίεά οἰαταοίετ, Ρὰΐ 5 α οοπιρἰπεά {αευ]έγ (οὐχ ᾗ 

αὐταί, ἀλλ) ᾗ µία) απά {]πετείοτε ἔπε «ΟΠΙΠΙΟΠ δεηδίρ]ες «απποί Ῥε 

ἴπε Ρργοάιοί οἱ απγ δρεοίαὶ ο{σαπ ο{ 5οη5ς'. Καΐμες, ἵπ {ᾳο, 

ἴπεςε ιπίνεγραἰ οἸαγαοίετῖςέίςς ο α]] οῬ]εοῖς οἱ δεηδα{ίοΏ ΑΤε Ρ{Ο- 

νιάεά ὮΥ ἴπε οεπίτα] {αοι]ίγ ο{ 5εΏηδε: δἱσῃμί απἀ οἴπεΓ 5εΠ8ε5 

παν οοπ{τ]υιίε Ια:ρεῖγ {ο α Κπον]εάσε οἱ {πεπι, Ῥαΐ ἵπ ἴπε ]αδί 

τοδοτί {ὲ ἶ5 {πε «ΟΠΙΠΙΟΠ 5εΠ56, ἴπο ΡτίπιαΓγ 5οµτοε οἱ αἰ] 5εΠ- 

5α{19Η, νΥΠίοὮ Ρ{εδεηίς {λεπῃ {ο οιΓ οβδεινα{ἴοπ”. 

2. 1Ί{ε (οηφοοµοηες οὗ ελσαζίοη. ΤΗϊδ οοπιρατίδοι οἳ 

φεραταίε φεηδαίίοης ἵπ ὙΠίοῃ α5 να Ἠανε 5εεΠ Πες {πα ολίεΓ 

αοἰίοηΏ οἱ ἴπε οεπίἰτα| 59Ώ5ε Ιπνοῖνες ἱπιπιεάίαίεΙγ αποί]εί ΄ρίο- 

Ρατίγ. Το ]αάσε ο{ ΝΟ 5εηδα{ίοης νε τεφιίτε α Ρούεί οί Πο]ά- 

πρ ἴλεπι Ῥείοτε ἴπο πηἰπάἁ, α Ῥονεί οἱ Κπονΐπρ ἴηεπι α5 ο 

οᾳησα{ἱοῃς---ᾱ Ῥον/ετ ὪΥΠῖοὮ {ταηδοεπάς {πα πιείτε 5εηδαἴίοη οἱ α 

οοἶοισ ΟΙ: οἱ α 5πηε]] α5 5µοἩ απά τεοορηΐδες ἴε αξ δοπιε(μίηπς 

Ρε]οηρίηρ {ο οιΓβεῖνος. ἸλΠαί {πεπ ἶ5 επί {αοι]ίγ Υ Πίο ννε 

Ρετοεῖνε {]αί νο Ρετοείνε---ΡΥ ΥνΠίο] νε ποί οηΙγ 5εε απἀ Ίεας, 

Ῥιΐ Ρετοεῖνε {ναί νε 5εε απά Πεαγ) Τί πιαδί, Απὶκεοί]ε Ἰο]άς, Ῥε 

(ης Ρτίπιατγ {απάαπιεπίαἱ {αοι]ίν ο αἱ ΡρεΓοερίοῃ---ἴπαΐ 5απιε 

εεπίΓαὶ 5εΠ5ε ΥΠίοὮ νε Ἠανε ΡρτενίοιδΙγ τεοορηίϊδεά. Έος, πε 

ΤΘά5ΟΠ5, {λίς «οηβοίοµςηςςς Οο{ εἰρΏί ({ος ἱπδίαπςος) πιαδὲ Ῥε ἔε 

1 ε 41. ΠΠ. 1. 42530. 
3.Ώε {εμ. 1. 480812, φανερὸν ὅτι τῷ πρώτῳ αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσις ἐστίν. 

Απὶςίοί]ε 5ρεοίαΙ]γ αἴριες (μαί {Ίοδε οΟΠΙΠΙΟΠ 5εησίρ]ες ατε α τεδα]έ οί δεηδαίΊοη απά 

ποῖ οἱ (ποιρ]Ώέ, Ὀεσαιιδε ΠΊΕΠΙΟΣΥ ἴπνο]νες {ἶτηε (ὅταν ἐνεργῇ τῇ µνήμῃ προσαισθάνεται 

ὅτι πρότερο»). 



ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. Ιχχχί 

αἰέμει οἱ οἱρ]ί ΙΕδο]; ος οἱ 5οπΊο 5/59 ἀἰ[ετοπί {γοπι Εῑλῖς. 
πα 85δΗπιο ἴἩο Ἰαΐΐοι, {επ σίπος {ης 56ηΏ5α ΥΠὶοἩ Ρεί- 

9ἰσ]ί αἶςο Ροτοείνες [ές οῬ]οοί, νγε ς]α[1 Ώανα {νο 56Π86ες--- 

"απά ἴλα 5εη5ε Ρετοεϊνίπσ οἱρ]ί---γε]αίπσ {ο οπα απἀ {]ς 

1 ᾿ορ]εοί. ΤΗί5 Πονγενατ, Απςίοί] ἱπιρ]ίος, ἵ5 αΏσιτά, δίπος ἵπ 

{ σΏδα ἔ]ς οπς 56ηΠ5ο γγομ]ά Ῥα αὐίίε δαρε(βιοις, Τί {οἱ]ουν5 

{οτα εαῖ Εχί5 οοηδείοµ5πεςς οἱ δἱϱΗί ἶ5 α τερυ]έ οί 5ἱρ]ί Ι{5ε]/Γ. 

'ἶσ]λί ἨεΓα ιπεη{ίοπες ἶ5 ποῖ ἔπε Ιπιπιεάϊαία ο{σαη Οἱ νἰδίοῃ. 

Απϊρεοε]α οοπ{ίπι]ε5, νγοΓα λαο 56Ώ5ο ΙΥΠὶοὮ {πας Ρετοεῖνος 

Πδαίίοη οἱ 5ἱρῃΠί 5οπιο(Ώίπρ ἀῑ[πεγεηί {οπι οἱσΏί Ιδεί{, επε 

5 Ἰγου]ά εἰίπει σο οη {ο ΙπβηϊΙίγ Ῥεοαιςε {Πῖς 5εΠ5ε-Ρεί- 

πσ 56ηΏ5ε υγοιι]ά Ιεδε]{Γ τεαμῖτο αποίηει {ο Ρροτοεῖΐνε ἵε, ΟΓ εἷδα 

δέ αἲ Ἰαδέ α5διΠ]ο α 86Π56 ΠΏὶςἩ ἵ5 15ε]{ οοπδοίοις οἱ ἴέ5 

Ρετοερίίοηπ. Απά {λίς, πε αάάς, ἵνα πιαδέ Γεσατά α5 Ῥε]οπς- 

"το πε οπἰσίπαὶ Ροτοερίῖνε [αου]ίγ (ἐπὶ τῆς πρώτης τοῦτο 

Ῥουγεγ οἱ 5επΠ5ε-ρετοερίίοη οἨ ΥΨΠίοἩ α ἴπο δρεείῖα] 

55 Ιῃ 50ΟΠΠς ἄερτεε ἀερεπά, ἶ5 εχρτεςδδοά 5611] πἹοτε εἶεατ]γ ἵπ 

σα ἵΠ {πε Τταεί οη βἱεερ. “Τπειο ἶ5, Τε ἶ5 (Ίπετε 5αἷς, 

Πππιοη ροψ/ες νλίο] αεοοπαραπἷςες αἩἱ ἐλα δρεςίαί 5εΠ5ᾳ5, απά 

νΠΙοὮ Ελε παπά ρετοεῖνες ῬοίἩ ἐἶαί 1έ 5οε5 απά {]αί ἴε Ώσαίς : 

ος Τε ἶ5 πο ὮΥ ςἱσ]ιί ἵε 5εες ἐἶαί Τε 5εες”.  Όπ]εςς ἵπ {αοί να 

"Ῥτερατεά ἴο οτεάϊι Ατϊσίοί]ε η α πνοπάετίαὶ απιπουιπί ο{ 

βἰδίεπογ νγε πιαδί τερατά {λα οπε Ραδδασε α5 ἹΠ]ισίταίίνε οί 

οἴπει, 9ο ἐαἰίπρ {ἶοπι νε οαηπποί Ῥαΐ αἰ]ουν Εἶναί 1{ Ατϊκεοι]ε 

οί ἵη {πε οπε Ῥα5ρᾶρε “Ιε ἶ5 ποῖ ΒΥ δἱρῃί παῖπἁ 9εες {αί 1 

ο απά ἵη {λα οἴμει ρ8β5ασα υντίίες “δἱρΏί ρειοεῖνες {παί ἴέ 
οἶνος, ο ἶ5 αδίπρ οἱσΏί ἵπ {λε {ΟΓΠΙΕΓ Ῥᾶδδασε ας {πε πιείτε 
αἷας οἵσαῃ, ἩΊεγεας ἵΠ ἔμε οἴπει Ιε {5 Ιάεηείβεά νε] ναί 

ια] {αου]έγ οἳ 5εΏ5ε υΠίοἩ 8εΓνες 5 Ῥαδίς {ο {πο ν/ο]ε 

πῃ ΟΓ {πο 56Ώ5ε. ΤΠς εοηβοίοµςηοςς οἱ 5εΠ5α-ραΓορρίίοη ἶ5 

ανα ΠΙΥ οοπο]ιάε, απ αἰετῖραίε οἱ {λαί 5απιο οεηίΓα] 5εΏ5ε 

τη 
. ώ ο) 

1 ε 4η. ΠΠ. 2. 

3.6 Δ0ΜΙΠΟ 3, 4553115. 

ΑΚ. ἔ 



Ιχχχ]! ΤΗΕ  ΡΟΥΟΗΠΟΙΟΕΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

γγπῖοῖ οπαρ]εά 5 {ο εοπηρα(ς απά ἀἰδεπσιϊς] ει ἀἰβοτοπί 

τεροΓίς {ταηρπιίεεά ὮΥ οί ἰδο]αίεά 5εΠ5ε5. ΤΠε (πο Παπείίοης . 

αἴα ἵπ {αοί Ῥυΐε ἁϊπετεηί αδρεοί5 ο{ οπε απά {ιο 5απιο Ῥτοςςδς: 

{οί {πο οοπιρατίδοη οἱ Ίπο τεροτί5 οἳ 59Π5ο9 Ιπνοῖνες ας 15 

Ρτεδαρροθίίοη {πα οοηφοίου» τεοορηΙήοη οἱ ἴπεπι α5 ουσ ΟΝΠ, 

ἴπο {αοι]γ, ἵπ οἴἶει νοτά», οἱ Πο]άϊπο ἴἶεπι Ῥείοτα ἵνα 

πη]πά. 

ΤΗίς οεηίγα] 5εΏ5ε ἶ5 {ας {με Ῥαφίς οί οι: νπο]ε αν 

οαραοἵεν; 1έ 5 {πα Ῥερίπηϊπρ απάἀ {λε Ρρηποίρἰε οἱ αἲἱ 5εηδα{ίοᾳ 

(ἀρχὴ τῆς αἰσθήσεως). Βαϊ, Γατίπεί, ]1δί α5 εας] οπε οἱ {νε 8εΏ5ε5 

Ίας ἴέ Ρ]γοίσαΙ «οιπίετρατῖ οἵ οἵσαῃ; απά ας {λε 5ου] ο: ψυχή 

Ιέδε]{ {5 πο ἱπάερεπάεπί οἱ λε Ῥοάγ; 5ο ἵπ {ἔλο 5απηε ΊΥΑΥ ἴπε 

οεηίγα] 5εηδε ἶ5 Γεσαγάεά α5 εοηπεοίεά ΥΠ α ροτείοη οἱ οςί Ῥοάγ. 

Τ{ πήσΠί Ίανε Ῥεεη δαρροδεά {λπαί {Επί ρΏγδίςαίὶ οἵἴραῃ οἱ Ῥεί- 

οερίίοη γγοι]ά Ἠανα Ῥεεπ {με Ῥταίη, 5 Αεϊδίοι]ε” ΡργεάεςςξβΒοί 

ηαά Ῥε]ενεά. ἘῬαΐ, Ατὶσίοί]ε εχρ{εδδες Πϊπιδε]{ 5ίτοηςΙγ αραίηςί 

νε νίεν; ννλ]ο] ννου]ά οοππεοί 5εηςε-ρετοερί{ίοη νη{Ἡ {νε «ετεΡτα] 

πΙαοΏίπαίγ. Τῃς Ῥταίπ, Ἱιο 5αγ5 ἀῑσείποιϊ]γ ἵπ τπε Ττεβεῖδε οἩ {λα 

Ῥατίς οἱ Απίπιαϊς, ἶ5 ποῖ {πε οα.15ε οἱ οΓ ρειοερέίομς, δεεῖης {παί 

Π 15 ἀενοῖά οἱ δεηδαέϊοη απά ἶ5 Ι{δε]{ Ὀαΐ Π]κε Π]αΠΥ οἱ {πε 5Ἡρεί- 

Πιοις ἀῑδεπαιρεςὶ, Ῥατομ]ατ]υ ἆοες Ἡςα σα] αἰεπίίοη ἴο {πε 

{αοί ἴμαί {λε Ῥταία Ρρτοάµοεςδ πο δεηδα{ίοη οἨ Ῥείηπςσ {οισ]μεά”, 

Α. ςαροιβείαἱ τεαἆει οἱ {με Τταοί οη Φεπ5ο πιϊςΏί Ιπάεαεά 5Ἴρροφα 

ἴλπαί {πε Ῥγαίη {5 δαρροδεά {ο Ῥο εβδεπ{ἰα]]γ οοπηπεοίοά νηξῃ {πε 

8επς5ο οἱ οἱσμί. ῬἙιί έἔἶα {τες ΄ρᾶδεαρες᾽ νλ]οὮ Ἱεαά {τοπ {πε 

Ῥταίη {ο {πε εγε Ἠανε ποίλίπρ {ο ἆο ντᾗ {ο οοπιρ]είίοη οἵ {πε 

το 20 24. 41. ΤΙ. το, 656316, εὐαισθησίας ἕνεκεν ἄσαρκον εἶναί φασι' αἰσθάνεσθαι 
μὲν γὰρ τῷ ἐγκεφάλῳ, τὴν δ᾽ αἴσθησιν οὐ προσἰεσθαι τὰ µόρια τὰ σαρκώδη λίαν’ τούτων 

δ) οὐδέτερόν ἐστιν ἀληθέ»...... τῶν τ) αἰσθήσεων οὐκ αἴτιος οὐδεμιᾶς, ὅς γε ἀναίσθητος καὶ 

αὐτός ἐστι ὥσπερ ὁτιοῦν τών περιττωµάτων. ἀλλ᾽ οὐχ εὑρίσκοντες διὰ τίνα αἰτίαν ἔνιαι 

τών αἰσθήσεων ἐν τῇ κεφαλῇ τοῖς ἕῴοις εἰσὶ, τοῦτο δ᾽ ὁρῶντες ἰδιαίτερον ὃν τῶν ἄλλων 

µορίων ἐκ συλλογισμοῦ πρὸς ἄλληλα συνδυάξουσιν. ὅτι μὲν οὖν ἀρχὴ τῶν αἰσθήσεών 

ἐστιν ὁ περὶ τὴν καρδίαν τόπος, διώρισται πρότερον ἐν τοῖς περὶ αἰσθήσεων. Ο1. Ρ]αΐο, 
{Τγιώτι 76 Β. Έοτ Ατςίοί]ε”5 πιςοοποερίῖοης α5 {ο {πε παίητε οἱ {πε Ῥταίη, 568 9 ΟΒε' δι 
ποίθ ΟΠ {Π6 ραᾷδξασε (24719 ο 4μαδς, Ρ. 174). 

3. 0ε Λα. 41. 11. 7, 65252, ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔχει συνέχειαν οὐδεμίαν πρὸς τὰ αἰσθη- . 

τικὰ µόρια, δῆλον μὲν καὶ διὰ τῆς ὄψεως, ἔτι δὲ μᾶλλον τῷ μµήδεμίαν ποιεῖν κ 

θιγγανόµενος, ὥσπερ οὐδὲ τὸ αἷμα οὐδὲ τὸ περίττωµα τῶν ἕφων. 

αλ λ ἁκς ἁκαέο 



ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. ἱχχχίί 

γα αοῖ: {Πε οἰπιρ]ν, α5 Πας Όεεῃ αἰτεαάν Ροϊπίοα οί, 

Ποπι {πα Ῥταίῖη εἶναι ααπεοας Ἀαπιοις νυπίο] ἶ5 οπιρ]ογαά 

5 {1ο οΏ]εοί οἱ 5εηδαΐίοη. ΤΗς Ῥταίη ἵῃ θἹοΓέ δίαπάς ἵπ 

᾿οοΏΏθοίοΏ νε] Ενα ννοτ]ς οἱ 5επ5ο-Ρρετοερίίοῦ, Ῥαέ ἴ5 
Φἰπιρ]γ α5 φεινίηρ α5 α σοο]ἵπς μυ {ο οοµπίεταςί 

οεβδίνε ν/αγπη{Ὦ οἱ {πο Πεατί. 
ο Ἱεατέ ἔπεη ταίπει ἔπαῃ ελα Ῥταίη ἶ5 πο οἵρατ ἵη ννΏίο] 

ο Πο]άς ἔἴα εεπίταὶ {ασμ]έ ο{ 5εηςε {ο Ῥε Ιοσαίοά". ΒΥ 

᾿ Ροβίξίοη αἶοπο {πε Ποατί ἶ5 ννε]] αἁαρίεά {ο ἀϊδοπατσε έἶε 

οί α οεηίγα] 5εΏ5ε: Ρἰασςά πηἰάνγαγ Ῥεΐννεεη {λε {τοπέ απάἆ 

15 τμε παίαταὶ πιεείίησ-Ρρ]αοε οἱ αἲ {πο ἀῑβετεπί τεροτί5 

Νου Ιπάσεά {5 ἴέ οηΙγ οἱ {πε ορεταίίοπς οἱ ρετοερίίοη 

ΗΕ 5 {πας {πο οεηπίτα] Ρεϊποῖρ]ε : 1έ ἵ5 {πο οεπίτο αἷδο 

{αου]είοο οἱ στον] απά τερτοάιοβοπ΄. ΤΠε Πεατί πια 

9 Ώε τοσατάεά ἵπ Εἶινα ΑπὶςίοξεΙίαη Θγσίεπι α5 {Πο ρ]γσίσαἰ 
{πο ρ]γειο]ορῖσαὶ οομπίοτρατί οἱ παπά. Βιί Τε ννοι]ά Ρε 

ακε, α5 ΝειΠᾶμδεΓ ηας ΓΙ Ρροϊπίεά οί, {ο ΙάεπέΙ[γ ἔἶιε 

5εη5ε, {πε οπἱρίπαί {αοι]{γ οἱ {πε ρετοερίϊνε αοξ, ντ] {ια 

Ἠϊο] Απίδίοί]ο {ας ἀεδοσίρες', Ύτσιε ἱπάρεά 1 Ίνα οοη- 
4 ους οΏδειναίίοης οἰπιρίγ {ο {πε Ρ]γοίσαί απά Ρ]γςιο]οσίσαί 

5οἱ Απϊσεοί]ε νε οου]ά Ἱατά]γ Ῥιΐ οοπο]ιάε έλαῖ Αιὶςίοε]α 
ἴπε Πεατί α5 αοϊυα]]γ {πε οἴσαη Πίος εΏβαοίς ἐλαί οοπι- 
'"απά ἀϊδαηποίοη οἱ 5οηδαἴίοης υπο ννο Ἠανα Ῥείοτα 

-ᾱ. Ῥαΐ, Ι 5Ποι]ά Ῥοε ποεῖοεά, Ατίδιοξε πονΏεΓε 58Υ5 

᾿οεηίταὶ ϱΟΠΊΙΠΙΟΠ {αομ]έ ο{ 5εΠ5ο-ρετοερέίοη ἶ5 1δε]ς 

235 Ῥαγ1. 4. 1. 7, 6520109, ἐπεὶ δὲ ἅπαντα δεῖται σῆς ἐναντίας ῥοπῇν ἵνα τυγχάνῃ 
ίου Καὶ τοῦ μέσου, διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν πρὸς σὸν τῆς καρδίας τόπον καὶ τμ ἐν 

α µεμηχάνηται τὸν ἐγκέφαλον ἡ φύσις. 

σισοέ. ὃν 469”1ο, ἀλλὰ μὴν τό Ύε Κύριον τῶν αἰσθήσεων ἐν ταύτῃ (τῇ 
τμ πᾶσι ̓  ἐν τούτῳ γὰρ ἀναγκαῖον εἶναι τὸ πάντων τῶν αἰσθητηρίων 

ρφ Ἡ. 6, 743515, διὰ μὲν οὖν τὸ τὴν ἀρχὴν ἐν τῇ καρδίᾳ τών αἰσθή- 
αι καὶ τοῦ ζφου παντὸς αὕτη γίνεται πρῶτον. 
ο υομή. 1, 467038, ἐπεὶ οὖν τῶν ἰδίων αἰσθητηρίων ἕν τι κοινόν ἐστιν αἰσθη- 

: ὃ τὰς κατ’ ἐνέργειαν αἰσθήσεις ἀναγκαῖον ἁπαντᾶν, τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη µέσον τοῦ 

5 46οὐ5. 
α πἰώκά Ζεἆγε 0/1 ο {η ές ᾖοι Ἐγλοπέπήσοιᾶρε. 

κα 



Ιχχχὶν ΊΗΕ. ΡΥΟΗΟΙΟὀΝΥ ΟΕ ΑΕΙΣΤΟΤΙ ΑΕ. 

Πιο Ἠσατί, αἱ! Ἡςο 8αγς ἶ5 Εἶιαί 1ὲ {αχες ρίασςα {η {ια Ἡσατί, οἨ, αἲ ἔἶλα 

πηοξί, Ἡο Πο]άς {]αί {πε ρτϊἰπεῖρ]ε απἀ 5ου οἱ οἱ Ρρετοερίίοη5 

ἶ5 {Πε τερίοη τοιπά {πα Ὠεατί. Απά Ποιγενετ οοπ/αςεά]γ Ατὶδίοῖ]ε 

σίαΐες Πϊς5 νίαν”, ο γ/οι]ά 5εεπ {ο Πο]ά, ποῖ {λπαί {πε Πεατί Π- 

5εΙΓ «οπἹραΓες απά ἀἰδήπριίδῃςς ος ἀϊβετεπί δεηρα!ίοης: Ῥιαΐ 

εἰπιρί]ν ἐλαί { ἶ9 {γοιισή Εἶιο Ἠσατε ἔαξ Ελα Ῥτοςςςς {5 εβοοῖοά : 

ἴπαί 1{ 15 ἵπ 5Ἡοτί {πα οοπά(ξίοιπ απἀἆ οοποοπιίίαηξ, ποῖ {πε «α15ε 

ο{ οι{ ΡεΓοερίίοηθ. 

Τπε αιεδίοηπ {Πεγείοτε οἳ {πε τε]αίίοπ οἱ {πα Πεατε ἴο ἴπε 

Ρετοερίίνε αοὲ ταδοἶνες Ι{δε]{ Ιπίο {πε πιοτε ϱεπεταί] αιεδείοη ος 

ἴπο τε]αίίοη Ῥείννεεη παπά απἀ Ῥοάγ α5 οοποεϊνεά ὃν Απρίοί]ε, 

Βιΐ, α5 νε Ἠανα αἰτεαάγ 5εεΠ, Ῥοάγ α5 56] ἶ5, Ποπ Ατὶςιοί]ε5 

Ροΐπί οἱ νίενν, δἰπιρὶγ ἀεαά απἀ αδε]εςς πιαίίετ, απἆ 1 ἵ5 οηπΙγ 

{Πτοιςδ] {λε οο-ορείαίίοη ΟΓ {πε παπά {παί {ε αἰταίης {ο [5 Πι]] 

πεαηίης. Ῥετεοερίίοη ἶ5 ἵη {αο, {ο τερεαί α ρ855αςε νΥΠΙε] νε πανε 

᾿α]τεαάγ ποϊβίοεᾶ, απ αΠεοίίοη οἱ {πε πα]πά {μτοιρῃ {πε Ῥοάγ: 1 

ηνο]νες {πο οοπιβἰπα{ίοη οἱ αἲ οποε ΡΙΏγςίο]ορίσαὶ απἁ Ρ5ΥΕΠΟ- 

]ορίσαὶ οοπά({ίοης {ο: 19 εχετοῖδε. Τῆςε παπά οαηΏ ἰπετείοτα Ῥε 

8Πεείεά οπΙγ {Ἡτοισ]ᾗ {πε πιαίετίαὶ ο{σαΏς υνπίοἩὮ {οτπι 15 5ὐ8Ώ- 

ἰταίαπι: νΏῖ]ε {πο Ῥοάγ οπΙγ αἰαῖης {ο ἴπε Γαει]γ οἱ τεαὶ 

Ρετοερίίοη {μτοιρ]ῃ {πα ἱπππιαπεπί αοίίοη οἱ {Πε παῖπά. Απά ενας 

1{ Ὠιαί οοηδείοµ5ης»ς απά οοπιρατίδοη οἱ δεηδα{ἴίοη5 ΠΙΕὮ 5 

τος ι]τεά {ο οοπιρίπε απἀ ἀῑδίησαίση ἁῑῄετεπί δεηδαίίοη5 σαΠ. 

ἴακε Ρίαςα οπ]γ ἔπτοιρΏ {πα αδεἰσίαηοο Οἱ {πο Ρ]οοά-ρτοά[οίπα, 

οεηίτα]]γ Ιοοαίεά Πεατί: ἵε πιὰδί Ῥα τεπιεπβετεᾶ, οἳ {πε οἴπεΓ 

Παπά, ἐ]λαί 1έ {5 οπ]γ {Πτοιρ]ῃ {παί παπά οἱ 5ου] ΥΠίς] 15 ενα {ταίῃ 

ο Ροάγ {παί {πο Πεατί «8η 6ο Ῥεγοπά {πε ρΏγδίσαὶ ρίοςςδ5ε5 {ΟΥ 

γ/Πίο] 1 ἶ5 αἀαρίεά. 

1: ννας ποίῖ ἱπιρτοβραβ]γ ἵπ α αἶπιρ]ο δρἰτῖί οἱ απίαροηίδπη ἴο 

Ρ]αΐο Πιαί Ατὶςίο(]ε τε[εγγεά {ο «ΟΠΙΠΙΟΠ οαεροτίες ΥΥΠΙοὮ επ{ες 

Ιπίο οἱΓ Ρετεερίίοης {ο {πο δεηοί(ίναο {αου]ίγ ΙδεΙ. ὮῬ]αίο Ἰαά 

ἀϊδησιίδηεά ἴπ {Πε ε]εαΓεςί ἴεγπις ῬείΏνεεη {1ο ραγίίου]ας ορ]εοί 

οἱ {πε 5εραίαίο 56Π565 απά {μα σεπεταὶ οοποερίοης ου Πίο] 

επίετεά Ιπίο αἱ] οἱ {επι ΤΠο Ρετεερίίοπ5 οΓ οπε Ρούετ, πε 

τεπιασ]κ5 ἵη {πο 7 ῤεαείείμς (ρ. 1855), οαηποῖ Ῥε Ρετοεῖνεά ὮΥ απ- 



αν οσα ασ ΡΕ ο Ῥαμνη 

ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. Ίχχχν 

"ολοι (αου]έγ---νι]αί ἶ5 Ροτοεϊνεά Ὦν Ἡοατίπρ «απποξ Ρα Ρειοείνοά 

ὃν αἱρῃί, ἔε οΡ]εοί οἱ δἱσᾗί οαηποί Ῥε Ρεγοεῖνεά Ὦγ Πεατῖης. 

'Εατίπετ, Ἡε σοε5 ΟΠ, 68ο] ΟΓ {πΠοδο 5εηςες 5 Ιάεπίϊσαί νε] 1εδε]{ 

''απά ἀἰπετεπί {οπι αΠΥ οίπετ. ῬΒιΐτ ἴΊεδε «οπΊπιοπ αμα]ες ος 

΄Β8ΠπεΠεςς απάἆ ἀϊΠετεποεε «απποί Ῥο Ρροετοεϊνοαά ὮΥ εἰίπει οἱ {λα 

΄εῃδες ἵπ αιεδίίοη {πεπιδεί]νες: {Πεγ ατε α5 Πε]αε οοπιρείεπί {ο 

-Ἱαάσε οἳ Επί ας {Πεγ (ἴΠ Ρρ]αςε οἱ {α5ίε) «απ ἀθεῖάς ν/εί]ες ἔννο 

ορ]εοί5 ατε Ῥϊέτει ος ποί. ΤΠε 5απιο τεδυ]έ Πο]άς σοοά οἱ αὶ 

' σεπεταὶ εαϊεροτίες---Ρεΐπσ απἆ ποί-Ρείπς, Ἡκεηπαςδς απά ιη]]]κα- 

ηεςς, 54ππεΏεςς απά ἀϊ[Πετεπος, απ απά πιπιροετ. Τήῆοτε ἶδ πο 

᾿βρεεῖα] ο{ραη (ἴδιον ὄργανον), Ρἱαΐο Πο]άς, Ὦγ ννλπῖο] {Πεγ α{α {ο 
Ῥε Ρετοεϊνεά, Ῥαΐ {πο πιῖπά ὮΥ 15 ονπ αοίοη αρρτεπεπάς {πα 

σεπεταὶ Ιάεας υΥπ]οὮ επίετ ἱπίο ενετγ οΡ]εοί. Απά σἰπι]ατ]γ ἵῃ 
ἴπε Δεβιδήής, Ῥ]αΐο 5Ώεν/ς Πουν ΠΙΠΙΡΕΓ ατίδες οί ο{ {πε ἱπαβ]]έγ ος 

56η5ε {ο ἀϊςείησιαϊςα Ῥείνγεεη Ιε5 ἀϊΠετεηί τεροτίς---Ἡονν {νε παϊπά, 

Ππάϊης Εἶναί ἴλε 5εη8ες τερο(ί {ο ἵξ αροιίέ οπε ἐλίηρ α5 πον Πατά 

ΏΟΙΥ 5οϐί, ἶ5 οὐ]ρεά {ο εοηδίάες νπείπει οαο]Ἡ οἱ 5 ταροτίς5 αἴα 

| -.οπε οἵ Ὠπο. (ΒΚ. ΥΠ, 524). 

ΤΠε ορρορίίοη νυΠίς] ἶ5 Ἱετε αρρατεηί Ῥείνεεηπ {πε Ῥ]αϊοπίςο 

απά ἴπε Απδίοίε]απ Ῥ5γε[μοίοςγ ἶ5 ΡίοβαΡΙγ οπε οἱ {Πε πιαπγ 

Ἰηδίαποςς ἵῃπ πηΠῖοὮ {πο ἀῑῄεγεπος Ῥείννεεη {πο Ώνο {Πίηκεις ἵ5 

Ἠε]ε εἶδο (αι οπε οἱ {εγπιπο]οςγ. 1 δ8επ]5 πο ἁουβέ ας ΙΕ 

᾿Ατικιοεϊε, ἵπ αδοτῖρίηςσ {ο οαἰεροτίες5 ψΠίο] αεηίεΓ Πίο ΘνΕΓΥ 

ορ]εεί οἱ εχρετίεπος {ο 5εΠ5ε Ι5ε]{, ο: ενεη οεηίτα| 5εΠ56, ν/α5 

πεοεβρασ!]γ ἵπ ἀῑτεοί απε]Ώεςίς {ο Ῥ]αΐο, νο το[εΓς {Ώεπῃ {ο ναί 

ᾖ. ης σα]]ς ἔπε “παπά. ῬΒυΐ επῖς οεηίγα| 5εη5ο ο{ Ατὶςίοβίε πιεαΠ5 

-.. ονἰάεπεΙγ πιαοὮ έλα 5απιο α5 Ῥ]αΐο5 “πιϊπά, Ας ἔλα Ρρούνεί γνλ]οἩ 

οοπέτιρα{ες α «οπδοίοι5ποεςς Ο{ 5οηΏςαίίοη απἆ οεπαδ]ας 15 {ο ἀῑς- 

ΏΠησι]δη απάἆ ο«οπΊρατε 5εηδαί{ίοη»ς, ἴε ἶ5 «ἰεατ]γ ποῖ α 5εηςίεἶνε Ῥιΐ 

απ Ιπίε]]εείιαὶ οροταίίοῃ. Απά α υτίίογ 99 οηδἰανοά {παπ 

᾿Απϊκεοί]α ννας {ο {εγπιίποΙοςγ νψοι]ά Πανο Ἱε[ῖ {ο ρτοβίεπι {ο Ῥα 

εκρ]αϊπεά Ὦγ τείετεπος {ο {ο Ιπάϊν]ςίρ]α αείίοη ο{ {πα πιῖπά αξ 

Ένα ουπ{λείίο {αοῖος ἵπ ους εχἰρίοποο. Το ἀοοίτίπε οἱ α οεπίταἱ 

Ὁἵ «ΟΠΙΠΙΟΠ 56ῃ56 τοπιαΐῃς αηΏ ἱηπδίαπςς οἱ {πο βοεϊεῖοις οη{ϊέῖος 

πνπίο] απ απα]γίῖςο Ρ5γο]οίοσγ ρµς]ῃεά {ο εχίτεπηος {επάς {ο οτεαῖο. 



Ικχχνὶ ΤΗΕ ΡΟΞΥΟΗΟΙΟαΝΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ., 

Χ. ΙΜΑΟΙΝΑΤΙΟΝ, ΏΚΕΑΜ5 ΑΝΡ ΜΕΜΟΝΕΥ. 

ο Φ6Π56-Ρε{οερίίοΏ, 6 Ἠανε 5εεη, ἶ5 ν]ενεά ὮΥ Αεϊρίοί]ε α5 α 

5οΓ{ ΟΓ πιονεππεπί εχοῖ(εά ἵπ {πε 5ηΏείαηποε οΓ{1ε «ογροτεα] ο{σαΏ 

Οἱ δεηςαίίοη ὮΥ {πο πιοάίαπι νΏίοὮ ΙΠπίείνεπες Ῥείψεεῃ {πε ο{σαΏ 

απά {πα αια]εγ νυπἰοὮ οοπς (πέος {ο οὐ]οσε οί δεηδα{ίοι. ΝΟΝΥ 
{Πΐ5 πιονεπιεηίῖ ΟΓ ἱπιργεβδίοη ἄοες πο αἶνίαγς ναπῖςῃα νι ἔπα 

ἀἱδαρρεαίαπος οἱ {πε οΡ]εοί υνΠῖοὮ Ώας οαιδεά Τ. Τπετε ατα 

οἱ οοιι{5ο ΠἹΠΥ οαδες ἵηπ υπ] α 5ίΓοηΡεί 5εΠβδα{ξΙοΏΠ ΟΝΕΓΡΟΙΥΕΓΒ 

απά Ῥυπίες α νεα]κετ, ]15έ αξ α ῬτϊσΏί βτε ραΐς οί α Γεερίες οἵ ἃ 

στεαίεί 5οΙ{ΟΥ/ ονετοΏαάςες α οπια]]ετ”. ΤΠε ίτασσ]ε {ος οχἰδίεηςε 

ΑΠΠΙΟΠΡ ΟΙ 56Π5α{ΙΟΠ5, ἴπο πιυίιαί Ρρίαγ ἵπ ΥΠπίοῃ ους ἀῑΠετεπί 

ἱπιρτεροίοης ο{055 απά «ΟνΟΓ ΟΠ6 αΠΟίΠΕΙ, ἶ5 τεςορπίδεά Ὦν Ατίς- 

{οί]ε ἵῃΠ α ΠΙαΠΠΕΙ γΠΙοἩ ἔπε {οἱ1ονγει5 οἱ Ἠετρατί Ἠανε Ῥεεῃ 

Ρατϊοπ]ατ]γ τοαάγ {ο τοςορηΐδο. Αποϊά Ελπίς οτοδδίης απά Γ6ςΓΟ»6-. 

ἴπο ΟΓ 5εησα{ίοΏς {Ποίο αἴο 50Π1ο6 ΨΠΙοὮ πηα]κε {πείς ναγ αρνγατὰ 

{ο {πο θυτίαοε απἀ Ιεανε α ἴταςο ΟΓ τε]ῖο (μονή) οἱ {πεπιδε]νες. 

ΤΠε 5επδίεἶνο Ἱπιρτοβδίοῃ ἴπ 5Ποτί 5ίαπιρς Ι{δε]{ αξ 1 νείο προῃ 

λα 5εηΏ5α αΏά {ές οβεοί εοπ{ῖπΙες α[ῖει {πο οὈ]εοξ οἱ δεπβαξίοι ἴ5 

νηελάτανῃ. Τῆετα πιαΥ οἱ οοιἵ5δε Ῥε ἀἰβετεπε ἀἄερτεες ἵπ Ελπίς 

Ρεγαἰσίεποε Οἱ 5εηδα{ίοης. Τ{ε Ιπιρτεβδίοηῃ ΠΙΥ Ῥοε 5πεἩ {αι ἴε 

τεηυἶζος α οοηδοίοας εβοτί {ο τενίνε 1έ: οἵ Ιΐ πΙαΥ Ῥε 5ο υἰνΙά]γ 

ρεϊπίεά {ἴιαξ ἵγε σαπποΐ {ΟΙ α Εἶπιο σοΐ τἰά ος ἥ. Της, Απϊδίεοί]ε 

τεπ]ατ]κ5, νε 5εε ποϊΠίπο 1{ νε οιάάεπ]γ {ταηδίες οιΓδε]νες {ΤΟΠ 

ιη]σΏί {ο α ἁατκεπεά τοοπι, Ῥεσαμδε {πε πιονεπιεπί ηπίς]ι {πα 

Πσ]ί εχοίτεά 5Μ1]] ρειθὶςίς νη(λίῃ {πο ογες: οἵ ἵ ασαΐη Ίνε εἶοδε 

ουί εγες α[ίεί σαζΐπς Ίοπς αἲ α Ὀτ]]απί Πδῆί νε αγε ρτεδεη{εςἁ 

ψ(Ώ α 5ἡοσςδδίοη οἱ Ρίοίυγες οἱ ἀἁῑπετεπί «οἶοισς νπίεὮ αἱΗπιαίε]γ 

οἶοδε νυν Ῥ]αο]ς". ΤΠΙ5 15 απ οχίΓοπιε ἱηδίαπος οἱ ἴπε ΠΙάΠΠΕΓ 

1 ε /Η90/21. 1, 46902, ἀπελθόντος τοῦ θύραθεν αἰσθητοῦ ἐμμένει τὰ αἰσθήματα 

αἰσθητὰ ὄντα. 

3 /)ε δες, ο. Ἰ, 447315, ἀεὶ ἡ μείζων κίνησι τὴν ἐλάττω ἐκκρούει. «δε 90/12. 3ν 

46τ΄Ἱ. 
800 ΓΕΟΙΗ. 1, 45909, µεταφερόντων τὴν αἴσθησιν ἀκολουθεῖ τὸ πάθος, οἷον ἐκ τοῦ. 



μη ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ, Ικσχχνίϊ 

ι α δοηςϊέῖνε Ιπιρτρδδίοη Ῥεγαίσί απἆ Ίεανες 15 ἴταςα 

Ι Τε απάἁ Τε ἶ προπ (Πίς [αοί {πα ἱππαρίπαξίοη (φαντασία) 

οἶνεά ὃν Ατὶςίο(]ο ἁερεπάς. 

ισἰπαίῖοη ἶ5 αεεοτάϊησΙγ ἀεβποά Ὦυν Αεϊδίοίο αδ “{ποα 

πε Υλῖο] ταδι]{5 προῃπ απ αοίμαὶ 5οηδα(ίοπ]: πιοίε θἵπι- 

“πΠαΥ ἀεδοτίρο ἴε α5 {πε αΠετ-εβεοί οἱ α 5εηδα[ῖοπ, {ο 

οἆ Ῥίοδεπςς Οἱ αη ἱπιρτεδδίοηῃ α[ἴεΓ ἴπε οβ]εοί Υνπ]οἩ Πε 

1 πας Ῥοεη νηλάταννη {οπι αοἰααὶ εχρεΓῖεηῃσε. Ἠοββες 

γγας ΠΕε]ε εἰδε {απ ἰταπσ]αίίπσ Αεςεοί]α ννΏση Ἶς υντοῖς : 

ποίες ατα πιοίίοης νηλίῃ 5, τε]αμες οἱ {ποςδε πιαάε {π {πε 

Τ]ς Ρἰοίιτες οἱ ἱππασίπαξίοη ἵπ {ασ αἴςο οἰπιρὶγ α τοδυ]έ 

5επετα] Ίανν ο παέιτο ἐμαξ Ελα ππονεπιοπέ ο{ οπς θΗΏδίαπος 

5 Ι{5ε]{Γ απἆ ρεί5 οοπιπιαπίσαίες {ο αποίῃοτ'. Απά Πεποα 

ιΕ {η {μα Ἐ Πείοτίς, Ιπιασίπαίίοη {5 ἀεδογίβρεά α5 νγθα]ς 56Π- 

οἱ, ἵπ {με ἱαηριασςα οἱ Ηοῦβες, “ ἀεεαγίης 5οη8ε’.”. | 

ηγίηες Πσ]Ώέ ἶ5 ἔΠτονη Ὦν Αεϊσίοεια οἩ Ελ «οποερέίοη ος 

ἱπαίίοη Ὦυ εοπίταςίίηρ 1έ νἩ 5ενεταἰ οἴπει ο{ {πα πιεηία] 
ἴοης η νυΠΏῖοῖι {τ ἵ5 ποῖ {ο Ῥε Ιάεπίίπεά. Ἱπιαρίηαίίοη, 

Ἰεποίοςβυ Ιδε]{ εχρἰαῖης, πιἠδί ποί Ῥε τερατάεά ας εἰίπει 

π, ορἰπίοἩ, {λοισ]Ώέ οἱ δοίεπϊβο Κπον]εάρα. ΊλΕ] 56Π5α- 
{5 οἱ οοιι{5ε ἱπεϊπιαίε]γ αδφοεἰαίοᾱ. ΤΠε {αου]γ {ος τεσεῖν- 

φαΐΐοις ἵ5 ἵη {αοί βιπάαπιεηία]Ιν Ιάεπεσαὶ νυν Εἶαί 
ΘΑ Ρἰσίιτες οἱ ἱπιαρίπαίίοη : Ῥαΐέ {αγ πιαηί{εσί {πεπῃ- 

ασ ἵῃ ἀϊβετεπί ναγς: ἴπεγ ατα ἀϊβετοπί αδροοί5 ο α Γιου] 

οἷν παν Ῥε Ιοοϊκεά αἱ πονν ἵΠ Ελπίς νναγ πον; ἶπ {παίΣ. Α: {λα 

6 Ώλοτο τεπιαίης α ἀεοῖάςεά ἀϊπετεποςε Ῥεΐνγεεη 5εηδα{ίοΏ 

ὁ σκότος’ συμβαίνει γὰρ μηδὲν ὁρᾶν διὰ τὴν ἔτι ὑποῦσαν κής ἐν τοῖς ὄμμασω 
φῶτος κ.τ.λ. 

4π. ΤΠ. 8, 429)1, ἡ φαντασία ἂν εἴη Κίνησι; ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς 

ιγνοµένη. ΟΡ. 459817. “ἹΠπιασίπαίίοη  πιεαηπ5 πιποὮ πιοτς {Πατ 

.Ῥαΐ 5εετης ἴπε πεατεσί Ἐηπρ]ϊδῃ εαιϊνα]επί. 1ογς{ζζης οοττεδροπά5 πηΟ] 
εἶγ {ο Ατςίο(]ε΄5 οοποερίίοη. 
επί]α] ας οο]]εσίεά α παπιρετ Οἱ Ραδδασες ἵη γηίοἩ ἨΗοῦβρες᾽ εκρτεδδίοη5 

τοσα] Ατὶςίοϊ]ε. 

γε. ΠΠ. 3, 418)1Ο. 
ογ. 1. 11, 13790”28, ἡ φαντασία ἐστὶν ακθηνες τις ἀσθενής, 

ὃε ΊΠποβε. Ἱ. 45015, ἔστι μὲν τὸ αὐτὸ τῷ αἰσθητικῷ τὸ φανταστικό», το 
, στικῷ καὶ αἰσθητικῷ ἕτερον. 



Ικκχν]ί ΤΗΕ ΡΡΥςΗΟΙΟΟΥ ΟΡ ΑΝΒΙΡ5ΤΟΤΙΕ, 

απά Ιπιασίπαίίοη. Θεηδο τοφυίτες απ ορ]οοί {ο οχοῖίο ἵε Ιπίο 
Δοίίοη, νγβ]]ε Ιπιαρίπαίίοη πιαγ ατίδο νηέποιί {λε Παὶρ ο{ απγ ουί- 
νατά ορ]εοξ: 5εη5ε ἶ5 αἱναγς τεαάγ {ο αοῖ νπεηπ ποεάσά, Ἱπαρί- 
ΠαΠΙΟΠ ἶ5 ΠΙΙΕἩ ποτε εαΡρΓΙΟίοΙ5: 5εηδα{ίοηπ ἶ5 ἔλε Ρτορετίν ος 

ενειγ απῖπια], ἱπιαρίπα{ίοη ἵ5δ α ποτε εχο]ιδίνε {αου]έγ (πα Ῥεα 

γνοι]ά 5εεπῃ {ο Ἠανοα 1ξ, ἔλε Ὑνοσπα νγου]ά 5οεπι ἔο Ῥε γή]οιέ 18): 

ἴπε τεροτίς ΟΓ 6εῃ5ε αΓθ ἂ5 516] αἱνναγς ἵτας, νΏετεας μα ρἰοίηγες 

οἱ Ιπιαρίπα{ίοη ατα ο[ἵεπ {Πο {ενείδε: απά Ια5ί]γ 5εη5ε απά Ἱπιαρί- 

παίΙοη ο[ίεῃ δίαπά ἵη ἵηπνειςε ταξίο {ο 9Π6 αποί]ετ---ΊΝε ανα Π 

Ίπιᾶσο ν/Πεη ΟµΓ 5εΠ565 αΤε τεπιίσς---Παγ, ἵπιαρες {Γεαιεπ{Ιγ Ρτε- 

βεηί {Πεπιδε]νοας {ο 16 νπεη ος εγες ας οἱοδας 1. 

ΟΡίπίοπ οἵ δόξα ἵδ Ἱονενει {λε πιεπίαὶ ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ {Τοπ 

ΨΠΙοΗ Απκίοειε ἐπίπ]κς Ιε εδρεοία]]γ Ἱπιρογίαπέ {ο ἀῑξαπσιϊδη 

Ππιαρίπαίίοη, Ένεῃ 1 ορἰπίοη Ῥο ποῖ κε δο]επεῖῃο Κπον]εάσαε 

ἂ]νναγνς ἴτας, Ῥαΐέ Ἠ]κε ἱπιασίπαίίοη Παβίε {ο 61ΤΟΥ, ἴἩετα ἶ5 σπα 

ῬτορεΓίγ οοππεοίεά νψ] ορἰπίοη ἸΥΠίεὮ πιατ]κς ἵε ἀεβπιτεῖν ος 

{οπι ἱπιαρίπαίίοηπ.  Έος ορἰηίοη {5 αεζεπάεά νε Ῥε[εί (πίστις): 

1 Ίπιρ]ες α Γοαάίηεςς {ο αοί προπ {πα νίεν 1{ επεγίαῖης: απά 

ψλί]ε Ιπιαρίπαίίοη 56επι5 α οἰιατασίοτίςείο οἱ πιαΏγ απἰπιαϊς, Ῥε]ίεξ 

οἱ ΕΠί5 δοτῖ υνοι]ά 5εεΠῃ {ο αἰίαοὮ {ο ποπαε. ῬΒε]ε[ ασαϊαπ Ἱπιρ]]ες 

4η αοῖ οἱ {ποιρῃί ος Γεᾶδοη: απάἀ 5µοἩ Γ6ᾶδοη ἶδ πο αἰίραῖε οἱ 

αηϊπιαΙ εχἰςίεηποςε. ἨἈοής, Απὶςσίοί]ε οοπ{ίπες, υ]] Τξέ πιεπά ἴλα 

πιαίίες, {ο τερατά ἱπιασίπαίίοη α5δ α οοπιβἰπαίίοπ οἱ ορίπίοηπ απά 

5εηδα{ϊοη. Όρο {Πί5δ 5αρροβίοη, {πο ορἰπίοη υπάεΓ εοπφίάει- - 

αἴΐοη πιυςί Ῥοε Οο{ {πο 5απιΠε ορ]εσί ας {πε δεηδαίίοπ: ἴπαί ἶ5, Τε 15 

ποῖ {πο οοπιΏίπαίίοηπ οἱ {πε ἰάεα οἱ σοοά απἆ ἴ]ε 5εηπςα{ῖοη οΕ 

γηἉ]{ο νυπῖος νυν] οοπςεϊζμίο ἱπιαρίπαίίοη: {πο 5εηδαίίοη απά {μα 

Ιάεα παςέ α]]]κα τείαί {ο {πο 8απ1ο απαΠίγ οἱ οΏ]εοί. ΤΠε τεδι]έ 

ἴποη οἱ {ἐπί {Ίεοίγ πημςί Ῥε {ο Ιάεπίς ἱπιαρίπαίοῃ νὰ ἴπα 

ἀῑτεοξ Ιπιπιεάϊαίο «οποερίίοη ο α 5εηδα{έίοπ”. ῬΒιΐέ οοποερίίοη, 

αἴσιες Απκίοι]ε, ἄοες ποῖ ἵπ ἐπί νναγ οογγεδροπά πνΙἩ ἴε ρτο- 

φεηία{ίοης οἱ οἱς ἵπιασε-[οτπιίηπςρ {αοι]γ. ΤΠο /πιασε) γΠίο] 

γε {ογΠι Οἱ {πο 51η ἶ5 {μαί οἱ α 5υτίαςς οηε {οοί ἵηπ ἀἰαπιείες: οι 

1 /ε.41. ΠΠ. 3, 42δ'.1---Ιδ. 
3 18), τὸ οὖν φαίνεσθαί ἐστι τὸ δοξάζειν ὅπερ αἰσθάνεται μὴ κατὰ συµβεβηκό». 



ἳ ΙΝΤΕΟΡΠΌςΤΙΟΝ. Ιχχχίκ 

15 ελαί 1 ἶ5 Ίατσει (απ οι δατίΠ. ἹΙπιασίπαίίοη αἲ {πε 

ης 5 πο Ρορνίρ]α ννϊεμοιέ 5οπδαίΐοι: απά 1 {οἶ]ουνς ἔἶπειο- 
Ελπίς πιείποά οἱ εἰπιπαίίοι {παί 1ὲ ἶ5 ἴπαί α[τετ-εβεεί οἱ 

Ῥετοερίίοη ας ν/πίοἩ νο Ἠανε αἰτεαάγ ἀασοτῖρεά ἵξε. Α5 δισ] 

| οἱ οοιΓ5ε να:γ {π ἔἶα ἁαρτες οἱ ἔπιίἩ οἱ [αἰδε]οοά {ξ ἵπι- 

ΕΕ ἔλιο οατασίει οἱ ένα 5εηδαξίοη {ο Πίο] 1 {5 αἰίας]ιεᾶ. 

α 5εΠδα{ῖοη οἱ ΥΥΠΙοὮ 1ε ἵ5 {πο οοπίπααπεε Ῥο {λαί οἱ {πε 

1 ααα]ίες οἱ 5επΠ5ε, {Ίο οογγεδροπάίπρ Ρϊείυατο οἱ ἱπιασίπα- 

᾿ν] Ῥε ργαςςἰσα]]γ ἔτιςε: θἹοιι]ά {έ οἩ {λε οίπει Παπά Ῥε {ἔἶα 
αγίπο᾽ τε]ίαιο οἱ ος ΟΟΠΊΠΙΟΠ οἱ ος Ιποίάεηίαὶ 56Π56- 
ρερίίοης, ἴε γ]] οἱ «οι{ς5ε Ῥο 5ενοΓαἱ ἀεργεες {τοπι {τι{]. ΄ 

Τῃς ΡΠεποπιεπα οἱ ἆτεαπῃς, ΠαΠιεἰπαίίοι απά Π]ηδίοη {ΟΓΠΙ α. 

ος «οτο]]ατν {ο Ατϊςίοί]ε' ἀοείτίπε οἱ Ιπιαρίπαίίοη. Τ1]αδίοη 
τεπετα] ἱ5 ἔπε τεδυα]{ οἱ ἴ]ε [αοί {παί {πο {αου]ίγ οἱ [οτπιίπρ 

'αγας οἱ ἱπιαρίπαίίοη απά {παί οἱ [Γαπιΐηρ Ἱαάσπιεπίς ας ἁῑ[ῄει- 
'απά εππρἰου ἀῑβετεπί δίαπάατάς'. 9ο ἵξ 5 ἴλαί Ρρεορ]α 
τοις ἱπιρτεδδῖοπς απάοτ {πε ἵπῃμεπος οἱ ῥρ8δδίοη: ΟΓ {]αί 

"ο ἵῃπ α {ενεί 5αΏρος5ε ἴΠεγ 5εο απίπιαἰ5 ἀερῖοίεά οἩἳ {πε 

-. Οβεῃ οἱ εοπτος, Αεϊδίοεῖς ροίηῖς οιιέ, ἵΠ Εἶᾗα οᾶσο Οἱ 5ο] 

Ι9ίοΏ5 ΟΠ6 5εῃ56 «οΠΊο5 ἵπ {ο τοσξίβγ αποίΐµος, Απ ορ]οοί Πε]ά 

ή6ΕΠ {Ίο οιοθοοά βηροι5 αβρεατς ἀἆουβ]ε {ο {πα {οιεῖ: γεῖ, 

οε]ᾳ οοπ{ίπιας, Ἡε ἆο ποῖ αδδετί {πο ορ]εοί ἵ5 Ώνοί[ο]ά, Ὦο- 

6 {Πα οἱρ]ί ἶ5 πιοτα αι(λοτῖαεῖνε (Παπ ἐἶνα {οιςῖλ”. Ῥιί έπειτα 

α πιοτς ελαταςίετῖςεῖο {οτπῃ ἴπ νυβῖοὮ ἀεοερίίοη ΠαΥ οπἱρἰπαίςε---- 

οἱοδείγ οοππεοίεά μν {πο οχρἰαπαίίοπ Ατὶςίοί]ε ρίνες ο{ 
οι. “ΤΠε «τεαδοΠ” 5αΥ5 Τε “ο ἀεεερίοῃ ἵ5 {πας 

ο οἱ ἱπιαρίπαίίοη Ρργεδεπί {Πεπιδε]νες ποῖ οπΙγ Ψπεπ {λε 

εοί ο[5εηραίίοη ἶ5 Ι{δε][ {π πιονεππεπέ: {έ Ργεδεηίς Ιδο]{ αἶςο 1 

΄56ῃςε Ι{5ε]{ Ῥε ρι{ ἵπ πιονεπιεηί, δαρροδίηρ {ξ Ῥε πιονεά ἵπ {πο 

ΠΊΠΠΕΓ αξ ἴε πγοι]ά Πανο Ῥεεπ πιονεά Ὦυ {ια οΡ]εοί ο{ 

δε]... δο ἵε ἶ5, Ατϊκίοί]ε εχρ]αίῃς, ἔλαί ἴλε εατίῃ αρρεαίς 

02Η. 3, 46ο) 16, αἴτιο δὲ τοῦ συμβαίνει ταῦτα τὸ μὴ κατὰ τὴν αὐτὴν 
τε Κύριον καὶ ᾧ τὰ φαντάσματα γίνεται. 

46οῦ23---εό, τοῦ δὲ διεψεῦσθαι αἴτιον ὅτι οὐ µόνον τοῦ αἰσθητοῦ 



Χο ΤΗΕ ΡΡΘΥςΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

{ο Ροορ]ε νΠεη {Πεγ σα!] {ο Ῥε ἴπ πιονεπιεηί, Ῥοσαυςδο {πε ο{σαπ ος 

νἰδίοη {95 πιονοά ἵπ {πε 5αππε γ/αΥ ας ἵε νοι]ά Ῥε 1{ {πε εατί] Ίγετα 

τοα]]γ ἵΠ πιονεπ]επ{. ἸΠ]αδίοη ἔπεῃ ἵπ Ελ οαδε ἶ5 ἔπε τεδα]έ οί 

ἴπε {αοί {]λαί α Ροά11γ εχείἰ(α{ίοη δρρεςί5 απάἆ οπἱρίπαίες α ΡίοίαΓε 

ΟΓ {πε νεΓΥ οΡ]εοί ΥΥΠίεΠ πιἰσΠί αείια]]γ Ἱανε οαιιδεά {Πί5δ δεΠδαοις5 
αΠεοίίοη. | ώ 

ΤΗΙ5 {Ίεοτγ οἱ Π]ηδίοη 5είνες αἷδο η Ατὶδίοί]ε α5 αη οκ- 

Ρἰαπαίίοη οἱ ἀτεαπιῖπρ, ἸΤαδέ ας {πο πιονεπιεπί οί {πο εγε ἵπ {πε 

Ρείδοη δα{]πς σῖνες τίςε {ο {πε άρα {παί {πε εαγίὮ 15ε]{ ἶ5 πιονεά : 

5ο οἰπιί]ατ]γ α ἄταεαπι ἶ5 {πε τεδι]έ ο{ α πιονεπιεηί εχοί(οά είπες 

{γοπι νη]λοιέ οἵ {Γοπι πεΏίη, ἵπ ος Ῥοά1ἱγ οἵραῃ5. ΤΠε «οἩ- 

ἁῑίοπς υγΠπῖοὮ ογθαίο ἀτεαπιίπσ πια {μας Ῥε 5αϊά {ο Ῥο Ρρ{εδεηί 

δί α5 πιο] ὮΥ ἆαγ αξ ἁυτίπς πὶσΏί. ἨΒπί (πετε ἶδ α ρατβοιί]ας 

οἱγοιπηδίαπος ψΠ]οᾗ οοπῃες {Π {ο εχρἰαίη {ο σΓεαίες ε[ῃοβοεγ οἵ 

ἴπΏαςε «οπαἰέίοπς ἁωτίης ἱεερ'. Απά ελπῖς οἰγομπηδίαπες ἀερεπάς. 

8ο {4Γ προπ {πε παίατε ΟΓ 5ἱεερ Ι{δε]{ ἐπαί Ιέ πιαγ Ῥο αἀνίδαρ]ε ἔο 

αἆά Πεια α νοτά οη Απὶςίοί]ε {ποοιγ προῃ {Πί5 5αβ]εςί. 

οἱαερ απά ν/αΚίης αἴε, αοοογάἶπρ {ο Απὶδίοξ]ε, ΏΜο ΡΠΕΠΟΠΊεΠΕ 

νΠ]ςὮ εἩαταςίοτίζο απἰπιαϊ5 α5 ορροφεά {ο Ρρ]αηί5, απά {Πεγ Ῥε]οπς 

αἰπιρίγ ἔο ἴποδε ογθαίιτες νο] ροβ8ες» α {αειυ]{γ οἱ 5εΠ5ε-Ρείςερ- 

Ποπ". ῬΒοίμ δἱεερ απά γ/αΚκίηςρ ατείλιας αβεςίίοης οἳ ους δεης/ΐνα 

οαραοϊξία5: Ῥαΐέ α5 οοπίτατίες {1εγ σίαπά {ογατάς ἴλοβε Πιποίίομ5 

ἵπ ἔνγο επ{τε]γ ορροσῖέε τε]αίίοης. Ἰλ/αἰίπς, ἵπ 5Ώοςί, ἶ5 Ιάεπίῖσα] 

αν {πο Γεο ΡίαΥ οἱ ος {αου]είος ο{ 5εΏ5α (τῷ λελύσθαι τὴν. 

αἴσθησιν), 5ἱεερ ἶ5, ΟΏ ἔλα οοπίτασγ, {πε τεδυ]έ οἱ Γαβίγῖεῖοη απά 

αμίεδοσπος οἳ ἔλε ρατί οἱ ἔπεδο 5απης {αου]1ες'. Ῥαΐ Επί {τεεάοπι τα 

οἱ ἱπιρείδοππιεπί οἱ 8εη5ε ἶ5 ποίῖ α πιαϊίεί υΠίςὮ αΠεοί5 οπε ΟΓ 

οί]ιεΓ οἱ {λα 5εῃ5ε5 δερα{αῖεῖγ; ἴξ αΏεοίς ίπεπι αἱίοφεί]ετ. ]εερ, 

] 

κιουµένου φαίνεται ἁδήποτε, ἀλλὰ καὶ τῆς αἰσθήσεως κιυουµένης αὐτῆς, ἐὰν ὡσαύτως 
κινῆται ὥσπερ καὶ ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ. Ἶ 

1 ο, 90/11. 3, 469028, οὐ µόνον ἐγρηγορότων αἱ κινήσεις αἱ ἀπὸ τῶν αἰσθημάτων 
γιόµεναι...ἀλλὰ καὶ ὅταν Ὑγένηται...ὕπνος, καὶ μᾶλλον τότε φαίνόνται. μεθ) ἡμέραν 

μὲν γὰρ ἐκκρούονται. ο 

3 ορ ΙΟΥ. ἹἸ, 4543348, ἄνευ μὲν γὰρ αἰσθήσεως οὐχ ὑπάρχει οὐθ' ὕπνος οὔτ η 

ἐγρήγορσι». 
8 45401Ο, ὁ γὰρ ὕπνου τι τοῦ αἰσθητικοῦ μορίου ἐστίν, οἷον δεσµὸν καὶ ἁκι- 

νησία τι». 



ν.. ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ. . Χοῖ 

Γ 15 {ο 5αΥ, ἶ5, ΠΟ Ίε5ς ἴπαη γαίπρ, α ΡΠεποπιεποη οί {αί 

πίτα] 5εΠ5α υΥΠίοἩ να Πάνα 566Ώ 8είνος α5 {οιπάαίίοη {οΥ {πο 
οτ]ς οἱ Ρετοερίίοη. Βυέ {λε οἵσαῃ νηθΏίη γνΏ]ο] ἔλλο οροταίοης 
"Εί οοπίτα| 5οη5ο ἶ5 οατγίεά οἨ {5,16 Ἠᾶνο 566 Ῥείοτς, ἔ]α 
αγ: απά οἱοερ {ἶιι «οπηες {ο Ώςε αηΏ ε[οοί οἱ {πα αοίίοη οἱ {πα 

Ἔ,. 9Ι6ορ, ἵπ {αοί, ἶ ποῖ αγ ἱπςαρασίέγ νυλαίονεΓ οπ {ο ρατε 

αγ Ῥετοερίίνο Γαοι]εγ : 1έ πηαδί Ώο ἀῑδείπριίσ]ιοά {τοπι 51οἩ π- 

τα] ρ]αδες οἱ ἐπίς ἱπεαραςϊέγ ας ἱπδαπίέγ, οἰιοκίπο ος {αἰπέίπς. 

πιο .σα865 ἴξ ἶ5 α τεβυ]έ οἱ {Ἡε ρτοςεςς ο{ ἀϊρεκίίοη---εἩε {οοά, 

ε ἶ5 {ο δαΥ, ΙΥΠΙοἩ Ώας Ῥεοη {ακεπ Ιπίο {λε Ῥοάγ τῖδες ἵπ {πα 

55 οἱ ἀῑσοςίίοη {ο {πα Ἠεαςά, «αϊδες {πεια α Ἠεανίηοςς, απἆ 

οπάΐης, εχρείς {πε Ἠεαί: ἴξ πιαγ αἶδο τεδα]{ {Τοπι Ιαθοισ ος 

ε, Ῥαΐ ἰπιρὶγ ἵη Ῥοίμ «α5δες Ῥεσαιδε {Πο ἩρρεΓ ρατί5 ος 

οοάγ Ἠανε Ῥεεπ π]αάςε «οοἱ {Π {Ἡε Ππιαηποί νο Ἠανο ἀεδογίραά. 

-Ελετείοτο Αεϊκίοί]ες πηοδὲ οκρ]ἰαῖε αοσοιπέ οἱ Εις Ρ]ο- 
οΏΟΏ Οἱ οἶθερ Γοίοις 1έ ἐο Εἶιο οἰγοιέ ἵπ τονοτος οτάος απά ἵπ 
ἠάοταρ]α νοίυπηε (ἀντιπερίστασις ἀθρόως) πιαἆς: ΒΥ {ο 51Ώ- 

πη]αΙ πιἰτίπιεπέ νο] πας Ῥεεῃ οαττίεά Ὦυ ἴλα παίυταὶ Ἠεαί 
Ηλίῃ {λε Ῥοάγ οἩ {ο {λε ΡτίπΙαΓΥ ο{ραΏ Οἱ 5οηδαξίοΠ]. 

-- πιΙςὮ Ὦν ἆαγ α5 ἁωτίπο πἰρΒέ: Ῥαέ ΒΥ ἆαγ (πεγ ατο εχ- 
ᾱ {Ώτουρῃ λε ςἰπια]απεοις αείῖοη ΟΓ {πο 5εΠ5ε5 απά {πα 
ειδίαπάϊἰησ. “Βιΐ αἲ πἰσηί, Ὦγ {οαδοΏ ΟΓ {Πε Ιπας(]νΙ{εγ ο{ {πο 

Ίς ας 56ΗΠ565, ἴμεδα ππονεπιεπίς ατα σαττίεά ἀἁοννπνγατά {ο ἴπα 

π απά ρεϊποίῖρ]ε οἱ ους Ρρετοερίίνε {αομ]ίες, απἆ 5ο Ῥεεοπια 

ταπά «οηπβρίοµοι5, α[ἴετ {πε οοπιπιοίίοη οἱ {Πί5 ουττεπί Ίας 

οοπιροφεά”..  ΤΠις (πεῃ {πε Ρ]οοά ἵπ 15 ἀεδοεπί (ον/ατά {νε 
σαττίες νεα 1ξ πιονεπιεηίς λείπει {ευ Ῥε ροϊεπίίαΙ ος 

1 2ε 50/12. 458035, τί μὲν οὖν τὸ αἴτιον τοῦ καθεύδειν εἴρηται, ὅτι ἡ ὑπὸ τοῦ 
Ἱ ς τοῦ ἀναφερομένου ὑπὸ τοῦ συμφύτου θερμοῦ ἀντιπερίστασις ἀθρόως ἐπὶ τὸ 

ν αἰσθητήριον" καὶ τί ἐστιν ὁ ὕπνος ὅτι τοῦ πρώτου αἰσθητηρίου κατάληψις πρὸς τὸ 

νασθς ἐνεργεῖν. 

έ νο. 468 νύκτωρ δὲ δὺ ἀργίαν τῶν κατὰ µόριον αἰσθήσεων καὶ ἆδυνα- 
». διὰ τὸ ἐκ τῶν ἔξω εἰς τὸ ἐντὸς Ὑίνεσθαι τὴν τοῦ θερμοῦ παλίρ- 

ν τῆς αἰσθήσεως καταφέρονται καὶ γίνονται φανεραὶ καθισταµένης τῆς 



Χοῖϊ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάἄΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

ασια]. ΟΕ {λεδο πιονεπιεη{5 ΠΟΥ 9Π6, ΠΟΝ αποίᾳπετ, οοπ]6ς {ο {νε 

βιΓίασα: ἴΠεγ επιείσε απά. ορεταίαε νΊεπ {γοεά {τοπι {πο 5ίτοΏςες 

πηοξίοη ΥΥΠΙοἩ Κεερς {επι ἵη οἶεε]ς: ]μδί α5 (Ατὶς(οε]ε αάάς ἔἶε 

Π]αςία(ῖοπ) αγεβεῖαΙ {Τους τῖδε {ο {ε 5ωγίαος οἱ {πο γναξετ επ 

ἴπε σα]{ νε ννΠΙεὮ {Πεγ ατα 5αγγουπάεά πιε]ές αν/αγ. ἸἘε]εαδεά, 

ἴπεῃ, {οπα {πε οίπεί πιονεπιεηίς γΥΠίς] ομδίτασοε {πεπῃ, ἴΠεΥ Ρ{ο- 

{ταοί ἐΠεῖγ πιονεπιεηί ομίν/ατάς {ο {πε Ηα]ο Ῥ]οοά νλῖο] 56111 τε- 

πηαίης υη(Πίη {λε ο{σαης ΟΓ 5εΠ5ε, απάἆ {πις ρῖνο τῖδε {ο Ιπιργςς- 

οἵοης απάἀ οΓεαίο Ρρἰοίμτες οἱ ἱπιασίπαίίοη ΠΙΙΕΠ ἵῃ {πε 88Π1Ε ΜΥ 

ας ἴπε ταρίά «παηρες ἵη {πα εἶοιάς οαιδο {πεπι {ο Ῥο νίενεὰ α5 

πιεΠ απἀά οαεηίαιΓ. Ώτεαπς, ἴΠεῃ, Ατὶσίοίαε οοπο]αάες, αἴα 

πιονεπιεη{ς ΥΥΠΙοἩ ρῖνοα τίδο {ο «ἴπιασες νηΠίπ ος οἴραῃς οἱ Ρεί- 

εερίίοη (κινήσεις φανταστικαὶ ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις). ΤΠετε αἴε οΓ 

ςΟΗ(86 σ.δαες ἵηῃ Ἱ/ΠΙοἩ ἄγεαπις αΓο {ο τεδι]ί οἱ 5επαῖ-οοπδείοιδ 

δεηςα{ΐοης, Πα[{-Πεατά 5οιπάς οἱ Πα]{δεεπ Πσ]ηί5: απά τεβεοίίοης5 

απά Ἰάεας ατε ο[επ αἀάεά {ο {πεπι. Ῥαΐ ἵηπ 18ε]ί ἀἁτεαπιίπς 5 

αΙπιρίγ {πε τεδι]{ ο{ {Πε πιονεπιεπί οἱ οἱΓ δεηδα{ίοης ἁωτίης {πε 

Ρεγῖοά οἱ 5ἱεερ ας 5ο”. 

ΤΠο πια{ετία]δείο εἸατασίει οἳ Αεὶσίοί]ε΄5 εοποερίίοη οἱ φαν- 

τασία πηεεἆ ΠΟΥ Ῥε 5οα{οεΙγ ποίαεά. ΤΠε ρῖοίατες γη ΠΙο] Ιπιαρίπα- 

Ποη, εἶίπεί ἵηπ οιΓ γ/αίηρ πιοπιεηίς ος ἵη οἱΓ ἄτεαπης, Ργεδεηίς {ο 

μ5 αΓ. 5ΙΠΙΡΙΥ {πε τοδη]{ ο{ α Ρ]ηγςιο]οσίσαί ρίοςε58, ἵπ νλίοὮ ελα 

ππονεπηεπί οἱ {πε ο{ραη Ο{ 5εηδαίίοη οοηπ{ῖπιες ἴπε ἱπιρΓεβδίο 

πγπΙο] εἰεποι οπἱσῖπα]]γ εχοῖτεά 1έ, οἱ πηὶρ]Ώί αἲ ]εαδί πανε οσἰρἰπαΙ]γ 

ἆοπο 5ο. ΤΠο Ρίοίατες οἱ ἵπαρες {πεπιδε]νες αἴε οοποεϊνεά ἵῃ 

σεπιίπο πιαξογία[ἰδεῖο {α5λἩΐοη---ᾱ5 5οα] ἱπιρτοδοίο», ἔγοιιρ]ι υν]ι]οἶι 

Π Όεσοππες Ρροβδίβ]ε {ο 5ος {λαί ν/Πίο] ἶ5 Ι{5ε]{ αὈδεπί, ια ἱ5 ρτεδεπ{ 

{Π 155 τερΓεδεηία(ίνε εβεοί : {πεγ ατα ἴταςςς, οἵ πιοπ]ἀ5, Ιε[ Ῥελίπά 

{η οἱΓ οΓραηίσπι, απά {λιις, νηετο ἴΊετε ἶ5 {οο πιποὮ Πππονεπιεηί, 

ου Ἠηοία {πο Ῥγαίη ἶ5 εἰεπεΓ {οο Παγά οἵ ἔοο 5ο/ξ, πε ἱπιργεβδίοις 

Με αἴα.ΠΟΝΥ ἀῑδοιδείης ἆο ποίῖ ππαπαςε {ο 5αβαίςέ. 

ΤΠο πια(ετία]ϊδί αδρεοίς οἱ {πα Ρτοσς55 ἆο ποί Πούγενει εχ]αιιδί 

ΑΠδίοί]ε΄5 αοεοουηί οἱ οἱ ἵπιαρε-[ογπιίης {αου]ίγ. λε πιαδί {6- 

1 1, /ΗΦο712. 461310, τὸ φάντασμα τὸ ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν αἰσθημάτων, ὅταν ἐν τῷ 
καθεύδειν ᾖᾗ, ᾗ καθεύδει, τοῦτ’ ἐστὶν ἐνύπνιον. 

. 3 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. : Χοῖί 

ΕΊΏΡΕΙ, ἃ5 Ίνα Ἱανε Ἠαά οοσαδίοπ {ο ΓεπαΓκ Ῥε[οίς, {πο Ῥας]- 
ουπά σίνεῃ {ο {]ε γνπο]αε Αεὶςιοϊε]ίαηπ Ῥογε[μοίοςδγ ὮΥ {πε ψυχή 

5 {λε (ταίἩ οἵ τεα]{γ οἱ Ῥοάγ. Ῥατιϊοι]ατ]γ νο πιαςί ἴακα ἰπίο 

'οομπί {πο [αοί {λαί 5εηδο-ρετοερίίοηπ 5 πο πιετε πιαϊ(οτία| αξ- 

π]]αίίοη οἱ {πα οιένναγά ννοτ]ά Ῥιαΐέ ἵπ 15 Ἰαδί τεδοτί ἀἁερεπάς 

οη ἴλπαί οεπίτα] {αου] οἱ 5εηΏςε, (Ἡτοιρ] υνΠΙοὮ ννο Ἠανε {ια 

ΟΊΨΕΓ οἱ εοπιρατίης απάἆ οοπβἰπίπσ ΟΥ δεηδαΐίοης. ΤΠιας {πα 

οἴιτες οΓ ἱπιασίπαίίοη, ἴποιρῃ ἀερεπάεπέ οἩ {πο δεηδαίῖοης 

αγΠΙεἩ πανε ραδδεἀ αἴ/αΥ, ατε ποί Οἱ α ππετε]γ 5εηδµοµ5 οἰαγασίει : 

ου Ῥεεοπιε {ἩτουρΏ ἐἶλαί κοινὴ δύναμις οἳ 56Π59 σεπετα]ἰζοά 

.οοποερίίοπς οἱ απ οὐ]εοί---ἴἩεγ αἴο αἰσθήματα Ῥιΐῖ ἄνευ ὕλης : 

-'απά να ἵπιασες οἱ ους ἱπιαρίπαβνε {αου]ίγ ο[ἵεπ αρρτοχίπιαία 
''. εἰοδε]γ {ο {πε Ιάθεας οἱ ἐποιςηί’. Τί ἱ5 νηλίη Τε 5επ]]-δεηδιοιΙ5 

-ἆπαρες εἶαί ΓΕΔ5ΟΠ «ΟΠΊΙ65 {ο ρΓαδρ ἴί5 αἰλίσαἰ Ιάοας; απἀ 19 

Ὁ. Ίπιασες, {ποισ] ΙπιπιεάίαίεΙγ Ἡπιϊτεά {ο {Πε ἁοπιαίη οἱ 56Π5Ε, ΠΙΑΥ 

'.Ῥοοσπιο {ο Ρα5ΐ5 οἱ ἀε[ρεταίίοη απά ἐποιρηί". ΤΠουσΗέ Ιπάσες, 

ας νε] α5 5εη5ε, Αδίοί]ε Π]πιδε]{ 5αγ5, πα οπἱρίπαίο {πιαρίηᾶ- 

Ἔοι; απά ἵηῃ αποίμεΓ ρᾶδδασς {λα Ιπιαρίπαίίνε {αου]έγ ἶ5 ]οοκεά 

8ΐ α5 α δρεςοῖες οἱ {ποιρΗ{”. 

 ΤΠε τερτεδεηίαίίνο ἵπιαρες οΓ ΡΙαΠίαδΥ ατα {ο Αεὶίοί]ε {πε 
ερρίηρ-5ίοπε {ο ΠΙΕΠΙΟΙΥ απά τεοο]εοίίοη. 1 5εεπς ἵπ [αεί αἲ 

ὲ οἶσιί ἁῑβοι]ε {ο ἁτανν απγ ἀεεῖάεά Ἰπε Ῥείνεεηπ {Ίεδα 

τε]αιες οἱ δεηδαξίοπ ὙγπίοἩ {ογπι {λε Ρἰοέατες οἱ ἱπιαρίπαίίοῃ 

απά ἴποδαε ςιΓν]να]ς οἱ {ο ρασί Πίο οοηςΒζμίο α ΠΠΕΠΙΟΓΥ; 

-'απά Ατϊεεοεια ΠϊπιδεΙ ἆοες πο αἶναγνς ἀῑδεησιϊςα ἴμεπι. Αί ᾽ 

ο Εο 6απις Εἶπιο ἔλοιτο ἶ5 α τοαὶ ἀἱῄειοπος Ῥοΐννοση ἔἶλοπι. Τηο 

-. Ῥπαπίασπι σαττίςος ν(]ι 1{ Ηεεἷο οοπποία{ίοπ ο{ {τι({ῃ οἱ {αἰδεποοά ἴπ 

Ὁ Ενο Γοτπι ο α τείετεποε {ο 8οΠΊε εχίοτπα] ορ]οοί, απά ἴξ ἵπιρ]ες πο 
| Ὁ. τε]αίίοπ {ο 4ΠΥ Εἶπιε ἵη ραδί εχρετίεποε αἲ ν/πίο] {έ ννας οπἱσίπα!]γ 

;. Ῥτοδοπίοά, Μεπιοςγ Πούνενες οαττῖες νε] ἵε Ῥοί]μ ἴπεςδο αίίτῖ- 

Ὁ. Ῥαΐος---ἷε Ἱπρ]ίες αἲ οηπςς απ οΡρ]εοί {ο ΥΥΠίοἩὮ ἴέ οοιΓεδροπά5, απά 

Ἱ π 

. ο δε 4µ. ΠΠ. 8, 4329, τὰ γὰρ φαντάσματα ὥσπερ αἰσθήματά ἐστι πλὴν ἆνευ 

ἡ τ ὔλης, 
ο Ἡ [δή πτ. 7, 43101, τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσµασι νοεῖ, 

3 1, ΠΠ. το, 433119, εἴ τι τὴν φαντασίαν τιθείη ὧς νόησἰν τινα. 



χεῖν ΤΗΕ ΡΘΥΟΗΟΙΟάΩΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

{τι ἰ5 αἰεπάοά Ὦγ α οοΠβοίοιδηςεςς ΟΓ 8οπιε {ἶπιε ἵη ἴπε ρα»ί αἲ 

γΠίοὮ {Πο εναοηί τοαπιεπιῬεγεά αοίια]]γ Παρρεπεά). Μεπιοιγ ἴπεῃ 

ηνο]νος πιο; απά οοπδεαιεπ{Ιγ, Αεϊδίοί]α πιαἰπίαίης, ἴ ἱ5 οΠΙγ 

ποσο απίπια]5 υΥμίο] ροβ5ες55 α 56Π59 ΟΓ {πιο (]αῖ αΓο οαραΡὶο οί 

τοαπιεπιρετίησ γ]λαί Ώας Παρρεπεά. 

Μεπιοτγ ἶ5 αοοοτάἰπϱΙγ ἀεβπεά ΡΥ Αεϊδίοί]ε ας “ια ρείπ]α- 

ποπί Ροβδδεδδίοη Οἱ α ΦεΠ5ΙΟΙ5 ΡἰοίΓα ἂ5 ἆ 6ΟΡΥ ΥΝΥΠίςΠ τερ{εδεη{5 

εις ου]εοί οἱ γίςἩ ΙΕ ἶ5 νο ρἰοεατα”, απἆ ης αάάς Γατέ]λοι ἐπαί 1ε 

ἶ5 {ο Πιης{ίοη οἱ ο α]επιαίαε {αομ]{γ οἱ 5εη5ο νυΠίο] {5 αἷσο ελαί 

Ὦν απ πΙοἩ Ὕνα ραίπ α οοηβοίοµςπεςδ» ΟΓ πια". ΤΠο δέτεηρίἩ οί 

ΠΠΕΠΙΟΙΥ {λις ἀερεπάς {ο α νείγ οοηδἰἀοίαΡρ]ε εχίεηί προῃ εις 

{επαοί{γ ντ] ννπίο]Ὦ ἔἶπε οπἱσίπαἰ ἱπιρτεδδίοη γ/α5 τεσείνεά. Ἠεπςς, 

πο Απκίοί]α, ΠΊΕΠΙΟΓΥ ἆοοες ποξ οἩἨ ἴλο οπςε Παπά αἴίαςὮ {ο 

ἴοςα νο αἴο πάς ο:θαί ππονεπιαπὲ απά εχοίζεπηεπέ, γ/εί]εγ 

{Γοπι ρᾳδδίοη οἱ οπι γοι({ῃ, Ώεσαιδο ἵπ 5ιοἩ α σᾶδο ἴπε πιονε- - 

πηεηίέ ἵη νυμ]ο] 56Ώ5ε οοηςδίδέ5 απά ἴπα ἱπιργεδδίοη νΠΙο] 1 ἱπνο]νες 

{α]]5, α5 Ιῖ Ίγεία, οἨ ΓΙηΠΙηρ Υναΐοτ: ΠΟΓ, ΟΠ {πε οἴπει Παπά, «ας 

ἴλλο ἱπιρτοδδίοη Βχ Ιδείί {Π ἔλοςε Νο α{ε ἀπίεά αρ απά οταπρ]ῃπς 

ἄἵγαγ Π]κα τυϊπεά Ῥαϊ]άϊησς. .ΝεμΠΏες, ἵπ 5Ποτέ, ἴπε νετ γουιπς 

ΠΟΓ {πα νειγ οἱά ατα οἶ[οά Ἠ(Ἡ πιαεὮ Ῥούνεί Οἱ ΠΠΕΠΙΟΙΥ: απά 

οἱπη]]ατ]γ, ελα νετ απο] απά νετ 5ἱον ατε αἰκε ἀεβοίεπί ἵπ 

τοπιεπιρετίηᾳ, ἔηο οπε Ῥεσαιιδε ένα ἵππασε τορΓεδεπέίης ἐλεῖς Ῥρει- 

οερείοη ἅοες ποί δίαΥ αἴτει 1 ἶ5 οααβΗῖ, ἔπε οἴλει Ῥεσαάδα π]ς. 

ἴπασε ηενοί σεΐς5 α Ποὶά αἲ αἲ1”. 
ΤΠ{5 ταίοη{ίοη οἱ ος ραςί Ιπιργοςδδίοης ὮΥ {πε αἰά ο{ Μεπιοιν 

6εΓνες ας Ῥαςί5 {οΓ α πΙμοὮ π]οτε αοίῖναε αρρ]εαίίοη οἱ {πα πιεπίαὶ 

(αου]ες. ΤΗἱ6 παν τείτοδρεοςίνε [ποξίοη ἶ5δ ναί Αππίοία 

Ίςποιν5 ἂ5 τεσο]αοίίοη οἱ Γεπηϊπίσοεηπος (ἀναμιμνήσκεσθαι)--ἴπο 

{αο]{γ, {λλαί ἶ5 {ο 5αγ, οἱ σαΠΐπρ Ῥαο]κ {ο οοηδοίοιδηςθ» ἴἩα Ῥει- 

1 ο ζει. α, 440022, ἀεὶ Ύὰρ ὅταν ἐνεργῇ κατὰ τὸ μνημονεύει, οὕτω ἐν τῇ 
ψυχῇ λέγει, ὅτι πρότερον τοῦτο ἤκουσεν ἢ ἤσθετο ἢ ἐνόησεν...... διὸ μετὰ χρόνου πᾶσα 

μνήμη. 
3 451315, φαντάσματος ὡς εἰκόνος οὗ φάντασμα ἕξις. 

ὃ 46012. : 
4 /5ο'32, διὸ καὶ τοῖς μὲν ἐν κινήσει πολλῇ διὰ πάθος ἢ δι ἡλικίαν οὖσιν οὐ Ὑίνε- 

ται μνήμη, καθάπερ ἂν εἰς ὕδωρ ῥέον ἐμπιπτούσης τῆς κινήσεω» καὶ τῆς σφραγῖδος. 



ΙΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. κον 

οη5 απά ἰάθας ΥΠίοὮ ΠΙοπΙοΙίΥ ας ἐτααδιγοά αρ νηΠίη {έ5. 

Ίοµ5ε οἱ {πε ραδί. ῥῬιαοἩ ταοο]]εοίίοηῃ πιαγΥ ἴακο Ρίασαε 

ιοί ἱπίεηέίοπα]Ιγ οἱ πἰπεποπαΙΙγ: νε πιαγ, Εἶιαί ἶ {ο 5αγ, 

1] 5οπ]ε ενεπί οἱ ραδί αχρετίεπος εἰίμει αοοϊἀεπία]]γ ας Τε 

Ἔ ΟΓ ΒΥ {ια Πεὶρ οί α ἀῑδεποί οεβοτί {ο σα] ΙΤ Ῥασἷς {ο πιῖπά ; 

'1π εἰ(πετ σαδε [έ ἶ5 τοσα]αίοά Ὦγ οογίαϊη Ιαννς ννΠίοὮ 1ξ 5 οπε 

Ένα σισαί ρογο]ιο]ορίσαί πιαγίές οἱ Απκ(οί]α {ο Άανα {αρι]αεσά. 

Ἡδ. ΤΗο Ιαὴ5 νυΠΙο] έπα5 εχρτεςς {πε πιοάς ἵπ νυλίςὮ ές 

Ίπά αξεπιρές ἴο γεσα]] Τἴ5 Ῥραςδί Ἱπιρτεβδίῖοης ατα γηαί Ἠανα 

ΟΠηπΠΟΠΙΥ Ῥεεπ ἀεδίσπαίεά δἶποε Ατὶςίο(]ε᾿ ἆαγ, ἴ]ο 1Τ,ανγ οί 

1 Ακκοοϊαΐίοη οἱ ]άθας. Ῥιί {ο Ατκίοείς, ΙΕ πιαδέ Ῥ6 αἀάες, 

Έπε Ίαννς ἵπ αιεδίίοη Ίανε Ηί]ο ος ποπο οἱ έπο δἰσπίβοαπος νυν Πίο] 

Ίλεγ ηανο αοφιἶτεά ἵπ {πε Παπάς οἱ πιοάστη ἰπαιίτει. Το Είπι 
ἔπευ ατα αἰπιρίγ α ἰαΐοεπιεπί οἱ {λα ΠἹάΠΠΕΓ ἵπ γΥΠίοἩ να 5εε]ς 
{ο τοραῖη 5οπης {Γαρπιεηίς οἱ ος Κπον]οάρα ννλίο] Ἰανα {ος ἔἶα 

"πποππεπί σοὲ οι{δίάα ους οοηβδείοµδηΏςς». Ῥεεο]]οείίοι ἵπ 5]οτί 

εἶπσ {πε τεσα]]]πο οί ους Ρραδέ ἱπιρτεβδίομς, {έ Γο]οννς Εἶλαι 

1 8µοοε55 οἱ ους εβοτί {ο τοσα] ἴπεπι ν]] ἀερεπά {ο πο 

οοηρίἀεταβ]ᾳε εχίεηί οπ {πε ἆοστεε {ο ΥΠΙοἩ ννα οαπ τοσα]1 {ια 

᾿οτάος ἵπ νυλίς]Ὦ οξἶιος Ἱπιρ{εδδίοης δίοοά {ο {]αί οί ν/ίοὮ νε α{α 

Ίπ 9οατεἩ. Ἑυέ ους ἱπιρτοδδίοης Γοἱίονν οπο.αποΐλας ἵΠ ΠΠΕΠΙΟΙΥ 

Ἰ 4η οτἆει αἰπιί]ας {ο ε]λαί ἵπ νΠῖοὮ {πε αοίια] 5εηδαίίοης δ5ής- 
-. οεοᾶεά οπο αποίΒετ. Ἐεσο]]οοίοι {πι ἱπνοῖνες α 5ἱιάγ οἱ ελα 

π οἱ 56απεπος ἵπ {Ἡε οΓάετ οἱ ου Ιάεας: απά Απὶσίοί]ο απα- 

λα πιεε]οά οἱ γοσα]]πο ραςί Ἱπιρτορείοης {π {λε Γο]ονίπς 

Ίαππετ. “λπεη επσασες ἵπ τεοο]]εςίίοη Ίνε 5εε]ς {ο εχοῖέο 5οπις 

ους Ῥτενίοις πιοναπιεπίς, αΏ{] να οοπας {ο Εἶλαί νυλίςἩ {λα 

νοππεπέ ος ἱπιρτοφοίοπ οἱ γγλίςἩ νγο αΓα ἵῃ 5εασο] γγα5 πνοπί ἴο 

.' Απά ηεπεε Ίνα 5εεἷς {ο τεαςῇἩ Ελπίς ρΓεσεάἴπςσ ἱπιρΓοβδίοῃ 

είατήης ἵπ ος {ποιρῃί Γοπι απ οΡρ]εοί Ρτεδεηί {ο τι5 Οἵ 

πείμίης εἶθα ν/πείμει Ιῖ Ῥε αἰπιί]ατ, οοπίτατυ ος οοπΏριοις {ο 

{ οἳ χνἨίοἩ Ίνα ας ἵῃ 56α{εἩ ; τεοο]]εσίίοη {ακίπςσ Ρίασοα ἵπ Ε]λί5 

τοι Ῥεσαυςε ἴΠε πιονεπιεηίς α{α ἵπ οπε οᾶσε ἰάεηείσα], ἵπ 

λαί «.δα ᾿οοἰπείάσπε απά ἵπ {πε ]αθέ σΏδα Ρατί]γ ονετ]αρ".” 

δν 1 Ώρ ζωη. αν 481916, ὅταν οὖν ἀναμιμνησκώμεθα, κιούµεθα τῶν προτέρων 



Χονὶ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΠΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΒΙΦΤΟΤΙΕ., 

οἰπηί]ατίέν, οοπίτατἰείγ απά οοπ{ἰσαῖίγ ατε (πας ἴο Αιφεος]ο 

ἴπα ἴΊτεε ρεϊποίρ]ες Ὦν νΠΙοὮ {ος ΡΙίρο5ες οἱ τεςο]]εςείοῃ ος 

Ιάεας απάἆ {πιρτεβδίοης5 Ἠανε {ο Ῥο ρωϊάςά. Όιί δεηδήοις ΠἹονςθ- 

πῃοηί5 απάἆ ἱπιργεδδίοης ταα]]γ {ο]]ον οπε αποίπεΓ ἵπ απ οΓάεί 

οοιγεδροπάίπς {ο {λα ο εχίεΓηα παίιτα. ΤΠας, ἵνα πποΓε οΓά6{ 

απά αιΓαπσοεπιεηέ {λετε ἶ5 ἵπ {πα εἶεπιεπίς οἱ οιί εχρετίεῃςς---- 

{λα Ῥεΐέίες οοηπεσίεά οί Ιάεας α{α---ἴπα πποτε οαδ!ῖ]γ ουν] (πνεγ Ῥε 

τεπιεπηρετοά!. Απά ασαϊη {πε στεαίοτ ἴπε ΠΙΠΙΡεί οἱ Εἶππες Ίνε 

Ίανε εδαΡ]ἰδηῃεά α «οππεςξίοη Ῥείναθει οἱ Ιάεας, ἴπα στεβίες 

1] Ῥε {λα εαδε νΙεὮ αγγ ]οἷ ννε «4η τεσα]] {πεπι. ἨΗαδίέ ἵπ 5Ἱοτί 

Ῥεσοπιες α 8εοοπά παίµΓε: απά {πο οοηφίαπί οοπ]ιποίίοηπ οἱ ἔνπο 

ΡΠεποπιεπα ἵηπ ομίεί εχρεΓίεηος ΥΙ]] ]οαά {ο {πείς Ρείης 5ο εοΠ- 

ηοσίαά ἵπ ἔμε παπά ἔἶλαί ἔἶλο οπο ν]] πανε 5Ώεν/ Ι5ε]{ νλοιέ 

τπε οἴπες”. 

ΛΗἨ ἔπςα οχοατοῖδο οἱ τεοο]]εοίίοη Ίνε Ἠανε ροπο οοηδἰάεταΡβΙγ 

ἀργναγάς ἵῃ Τπε 5εα]ε οί ᾽απίπια] οχἰσίοποο, Νο ἁοιδέ Ελπίς 

ταςο]]εοίίοπ ἵ5 Ἱ]κε αἱ Ρρτεεεάίπρ ορεταίίοης ἵπ στεαῖ ρατί α 

Ῥοά1ἱγ α[βεοίίοη (σωματικὸν πάθος): Τε τεδί5 αροῃπ {ναί ἔπεοιγ οί 

Ρ]γοίοαἱ πιονεπιεπί απά ρ]ιγδίσα] Ἱπιργεβδδίοη υνΠίοὮἃ απάεε]ες, α5 

νο ανα 8εεῃ, Απςέο(]ε” ν/]λοἱαε ἔπεοιγ οἳ 5εΠ5ε-ρετοερίίοῃ. Ῥαΐ 

αἲ ἴἩε 5αππς Εἶπια {ἐπί Ῥίουες5ς οἱ τεπιπίδοεποςε, ἔποιρ]ι ἔἶας 

ἀερεπάεπε µροη Ῥοά1γ εοπάϊξίοπς, Ιπνοίνας, {ο θϊπια]αίε {εδο 

εοπά({ίοη5, αΏ αοΐ οἱ παπά υΠίοὮ ροος ἀεείάεάϊΙγ Ῥεγοπά α- 

πηεΓε πιαϊοτία] ΡΏΕΠΟΠΙΟΠΟΗ, ΊΛ/6 Πάνο αἰγεαάγ (ρ. κκκν.) τε[εΓτος 

{ο {Ἡςε ρᾶδδαρο (1.4 405”15) ἵπ νλῖςὮ Αεὶςίοῖ]ε νίεννς 1{ α5 δίατίίπς 

Ποπ {]ε αοίίοη οἱ ἴπε παπά ]αδί α5 Ρειοερίοη επάς ἵπ 5ΗςΠ 

α πιοπία] Ρηϊποῖρίε, Ἐεοο]]οσίοτ ἵπ [αεί νγου]ά 8εεπι Το Ῥα. 

οοηβπεά ἴο ΠΠ. Απά ἴπα {εᾶδοῃ ἶ5 ἴλπαί τεςεο]]εοίίοη Ἱπι- 

Ρ]ίες α ρτουςςς οἱ τοαδοηίης---α ἀῑδείποί δε]εοίῖοῃ οἱ ππεαης Το 

τινα κινήσεων ἕως ἂν κινηθῶμεν μεθ) ἣν ἐκείνη εἴωθεν. διὸ καὶ τὸ ἐφεξῆς θηρεύοµεν 
νοήσαντες ἀπὸ τοῦ νῦν ἢ ἄλλου τινὸς καὶ ἀφ᾽ ὁμοίου ἢ ἐναντίου ἢ τοῦ συνεγγυ». διὰ ᾿ 

τοῦτο γίνεται ἡ ἀνάμνησις' αἱ γὰρ κινήσεις τούτων τών μὲν αἱ αὐταί, τών δ᾽ ἅμα, τῶν 

δὲ µέρος ἔχουσιν, ὥστε τὸ λοιπὸν μικρὸν ὃ ἐκινήθη μετ) ἐκεῖνο. 

Ἡ 4523. 
5 452338, διὸ ἃ πολλάκι ἐννοοῦμεν ταχὺ ἀναμιμνησκόμεθα" ὥσπερ γὰρ φύσει τόδε 

μετὰ τόδε ἐστίν, οὕτω καὶ ἐνεργείᾳ'΄ τὸ δὲ πολλάκις φύσιν ποιε. Μα Ἱ. Ο. Ἡβοη 5πσσεςίς 

τοπζἵηρ Ἠεγε συνηθείᾳ {ο ἐνεργείᾳ. . 



ιά 

ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ. - Χον]ϊ 

'.οπάς ἵῃπ ναί Απὶφίοίϊα σα] ἀε[βρεταίίοπ. Τῆε πιεΓε απἶπιαὶ 

παν τεπιεπιθαςγ; ξ πΙαΥ Ρο55ε5ς {ἴἶαο {αοι] οἱ ΠπἹεπιοςγ απά 

-- τεϊαῖη Τε ρασί Ἱπιργεβείοπ5 απἀ εχρετίεπος». Ῥιΐ ο{ {Ίε [αεί 

Άν Ἱ Ένας τείαῖηπς ἵξ οςηπ π]αΚκα πο 5ε; ἴξ ἶ απαρ]α {ο σα] αρ 

τα ἔγθᾶςιτες οἱ ἵέ5 οχρετίεποο αἲ ν]: Τε εἰπιρίγ {επιαπ]ὔοις, 

Τε πενει τεσο]]οοί. Απά ἔλο πιοαπίπσ οἳ είς ἵ5 Εἶναί ἔἩο απίπιαί 

5 δυεἩ ἶ5 υπαδ]ε {ο πιαἷΚε {λε ραδί {ο Ῥεατ προῃ {πε Ρτεδεπέ, ἵε 

Γ΄ {ας {ο σεῖ οιἰδίάᾳ {ο πι οἱ 1ΐ5 ρατεῖοι]ας θεηραίίοης, ἴέ 

ι οαηποῖ αρρτε]επά {πε ιηϊνειρα], {πε σεπεΓα] ἴάεα πάει Πίο] 

-Ἱπάϊνιάμαϊς ατα ἱπο]αάςά”, Ῥιαΐ αἲ] Ελῖς ἶ5 ἱπνο]νεά ἵη ἔπε υνοτῖς 
οἱ τοοο]αοίοη. Το αρρτεΏεπά ἔννο δοηραείοης ας οἰπιί]ας ἵη- 
-.νοἶνες απ υπάειδίαπάϊπρ οἱ {πεπα ἵη ἐΠπείγ σεπεταὶ τε]αίῖοης: απά 

ο πε 15 Ἰαδε ενα απίνειδαὶ νγλΙοὮ {5 {πε Ῥερίπηπίησ απἀ {πο ΙΠίεί- 

- πηεάϊαίε ποξίοῃ Ίπ ἴηεοσε Πηκ5 αΠὶοἩ αἴε ΡΓεδεπίεά ἵπ πε 

-..δε(πεποε οἱ οι Ιάεας (ἔοικε δὲ τὸ καθόλου ἀρχὴ καὶ τὸ µέσον 

4 πάντων). Ῥυιί Το αἶ]ον ΕΠῖς ἶ5 {ο Ποὶ]ά {ἶιαί τεοο]]εείίοη Ρίε- 

''.Ἡρροσδες {ΠουιρΏέ ο: τεᾶδοῃ 45 {λε {αου]έν ννΏίεἩ 6οες Ῥεγοπά 

ι νε Ἱπάϊνίάμα| απά Ιπίετρτείς Ι{ α5 απ πῖνειρα]. Απά (ας νε 

ι ραςς αἱπιοδέ ΙπιρετοερββΙγ {ποπ {ἔἶε τεοο]εοίοηπ οἱ ος Ρρᾶδί 

. Ἱπιρτοβδίοης ο ἔἶια {αοι]έ οἱ ΤΠουσΏέ οἱ Ἐεαδοη. 

ΧΙ. Απιςζτοτιεβς ΤΗΕΟΕΥ ος ΤΗΟὕὑαΗΤ, 

ΤΠε πιοςδί ρειρ]εχίπρ ρατί οἱ Απὶσίοί]ε Ρ5δγεΠοίοδυ {5 ἹΠ- 

-' ἀουρίεά!γ Πΐ5 ἔπεοτγ οἱ {ποιρΗί. ΤπΠετε αΓε πΙαΠΥ εἰγουπηδίαποςς 

νο εχκρἰαῖη επί ἁββοι]εν. Τπετε ἶς ια {ΠΓαρπιεηίατν οἶα- 

1 ταοίεΓ οἱ {πε «μαρίαις ἵῃ νΠίοα Απσεοξιε επιαποϊαίες Πΐς νίεν/5 

΄ "προη ἔἶαε θμρ]εοί. ΤΠετα ἶ5 {πα αρρατεπέ οοπἰταάἰσοίίοη υνΠίο[ 

ταῃς {Ώτοισ]ᾗ {Πε ποὶε ερἰδίεπιοΙοδγ οἱ Αεϊείοί]ο απἁ υνλίο] 

π]αἷκες Ἠϊπα επιρΏαφίζε ΠΟΥ {πο Ρρατί οἳ 56Π5Ε6, ΠΟΥ {ο Ἰνοι]κ 

ο τεβδοη ἵπ Ῥιϊ]άϊηπσ αρ Κπον]εάσα. Τῃετα ἵ5 ένο Εαγίπει [αοί 

ᾱ 1 /52"1ο9, τὸ ἀναμιμνήσκεσθαί ἐστιν οἷον συλλογισμός τι». 

η "Εη. Νίο ΥΠ. 3, ΠΙΑΤΟ. 

ἃ 1, ΑΚ. . 



Χον]]] ΤΗΕ ΡΟΥΟΠΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

ἴλαί ΓοαδοἩ 5οσπις {οπ1 οπο Ρροῖπί οἱ νυν αἱπιοδί αΏ αχοίαδοεπςς 

απά ἵαχιτγ ἵη Απείοί]ε” θγΥδίεπι. ΙΓ ἴΊπετο Ῥε απγ πιεηῖα] 

Γιποίίοη ταίπει ἔπαη αποίπογ Πίο νγου]ά Ῥε αδδίρπεά {ο ΓεᾶΒΟΠ 

ΡΥ α πιοάστη ΡβγεΠο]οσίςί, 1 νγοι]ά Ῥε {να ννοτῖς οἱ ἀϊδηπσυϊεαίπρ 

Ῥείννεεηπ δεηδαΐίοᾳ5, οἱ {ἴαπδιαίηπςσ 5εηδαίίοης Ιπῖο {ππρς, ο{ 

αρρτελοαπάίπδ πιπηΡετ απά οίπεΓ {οΓπ15 νΠίοἩ σίναο ππεαπίης 

ο {πο ΙπΙπιαίίοης5 ΟΓ οΓ 5εΏ5δο5. Ῥιΐ (5 ννοτ]ς, Ίνε Ίανε αἰτεαάγ 

8οεΗ, ἶ5 τερατάεᾶ ὮΥν Αιϊδίοί]ο α5 εβεείεά πο Ὦγ {ποισαί Ῥυΐ 

ΙπΙρΙγ ΒΥ {αί οεπίΓαὶ 5εΠ56, ΥΠίο]ι αἶδο σῖνες {πε σοηβδοίουδηεςς 

ΟΓ 56ΠΏ59. 1 ά48ἱο τοοπι Υνου]ά 8εεπι {πας Ἱεβ νασαπε {ος ἴἶπε 

Γ6δΟΠ ΠΕΠ 5ο πΙΙοὮ ἶ5 ἆοπε Ὦγ 5εΠ5ο. Απά {πε ἀϊπιοι]είες 

υυΠΙοὮ {πας απῖδε, 1 ρατί]γ φοἱνεά, ατε αἷςδο ρατίῖγ ἵπεγεαδεά ὮΥ 

ἴπα ἀῑδεποίίου Ατὶσίοί]ε άταννς Ῥείννεεῃ ἃ ραδδῖνε απά α οτεαϊνα 

τοαδοή---ἵπ [αεί ἴπο ΠπιαΠΥ ἀΐνεισο ἱπίετρτείαἴίοης υυπῖο, Ἠανα 

Ῥεεῃ σίνεῃπ {ο α {6Υ/ Ἱνοτάς οἱ Ατὶδιο(]ε᾽5 οἨ επίς 5αβ]εοῖ {οτπα οπς 

ΟΓ {πο σιοαίεςί 5μπηρΗηρΡ]οεκς {ο απ διιἀεπε οἱ Ατὶδιο(]ε 

ΡΗΙΙΟΦΟΡΗΥ. 

ΟΠΠ Πβ]Ώί Ίούνενεί ΠΙΥ Ῥο ἔπτονη Ιπίο {πε εἶαος ος 

Ατὶςεοί]ε5 ἴεουγ 1 νο αἲ οηςς ανα!] ομιςεῖνες οἱ Ελπίς ἀἰςείποίίοη 

απά δίαίο νετ Ῥτίεβυ γγπαί υνου]ά 5εεπῃ {ο Ῥεα {ιο πιεαπίπσ οί 

Ένας ἀἰκηπσιϊςλίπςσ Έννο α5Ροοίς ο: αρρ]ἰσαξίομς οί ος Ιπίε]]εοξια] 

Ῥον/εῖς. Το αάναηοε ἴπεπ Ιπιπιεάίαία]γ {πε νίενυ νυλ]ς]ι εἶινε {οἶ]ονγ- 

ἴησ ραρες ψ]] ἴτγ {ο νετί(ψ, Ατἰσίοί]ε ννοι]ά 5εαπῃ {ο πιἹεαη {ια 

Ὑηί]α ος Ιη{ε]εοίμαὶ Ῥούνει αἴο ΟΠ {πο οπε Ἠαπά ππετε]γ 

τεοερίϊνα---νΠΙ]ε {Πεγ πιετεῖ]γ εἰαροταίε απἀ, Ὦγ Ῥτουςδδες οἵ 

ἀἰδουγδίνα ἐποιρΏέ, ου5ίςπιαῖζα ἔἶια πιαεοτίαἰς ο {ποιςΠί----ἴπεςα 

πιαίεγία]ς οἱ (πουςΏί οπΙγ Ῥεοοπιε 5ο, οπ]γ σεΐ {ογπιεά Ιπίο απ ἵπ- 

{ε]Ησίβ]ε ννοσ]ἀ, ὮΥ απ αεί οἱ τεᾶδοη ΥνΠΙε] ηας 6οπε οἨ {ΤΟΠ {πα 

εΓοαίίοη οἱ {]ε ν/οτ]ά απἆ ἵ5 ἵπ ἔπτη επιρἰογεά ὮΥν εαοῖι οἱ τς. 

2ΠΟΣΕΙΥ {Πεῃ {πε ογεαίίνε {οᾶδοη {5 {ο Γαου]ίγ νυλ]ο]Ὦι οοηςίαπ{]γ 

ἱητετργείς5 απά ας 1ξ Ύνετε Κεερς αρ απ ΙπίεΙΙρίρ]αο νιοτ]ά {ος εχρε- 

τίεηοε {ο ορεταῖε 1βοη, ΙΠΙ]ε {Πε τεοερίϊῖνε τεᾶδο ἶ5 {πε ἱπεε]]εοί 

αρρ]γίης 188ε]{ ἵπ α]] {Πε νατίοις ρΓοσςδδες Ἰνμίο]ι Π11 ους παπάς 

ΥΠ {Πε πια(ετία]5 οἱ Κπον]εάσα. 

Ῥεαδοπ, 5αγ5 Αεδίοί]ε, ἵ5 το {[αοι]ι {λτοισ]Ώ νλῖοὮ ἔε 



ΙΝΤΕΟΡΌςΤΙΟΝ. χοῖχ 

5 ταοοϊπα(ῖνο απἁ εοποεῖνε» ορἰπίοης---ἔλο Ρᾶ5δᾶ6ο ἴ5 

Ίεοο {αιίοίοροις ἵπ ἴπο οτἱρίπα|---απά ἵπ αποΐμες ρᾶδ5ασαε 

«5 Οἱ Τΐ α» {πο ρατί Ὦγ νο] ἔλο παπά Κπουνς απά απάε{- 
.. Ατίδοί]ε αεοοτάἰπρΙγ τερατάς τεᾶσοῃ α5 ἵηπ ΠΠΑΠΥ ΊαΥ5 

ἀῑγεοί απ (Πεςίς οΓ5εῃ5α. Τ]ῃε οἷά ῥρ5γο[ο]ορίςί5 ννετε Πο] 
ῃ Ὑπεη {Πεγ νίαυνεά ρετοερίίοη ας Ιάεπέίσα] νυν] ΕΠλουρΏί 

"εκρ]αίπεά ἴποισηί Ιδε]{ α5 α πιαϊοτῖα] Ῥτοςεςς’. Τ{ε νετ 
ΕΙ οἱ ειτος οη {λα ρατί ο ἐποισΏέ «Ώθυνς Ιξ {ο Ῥε 5ΟΠ16- 

το δε ἀἰδιπσιίϊσμεά {ποπι ἴπε οοπιπιιπἰσα(ίοπ5 

ο] ν/ π ἔτας. Θνας αραῖη τοαµίτεδ {ο 5ο ουίρ]άα σος {ο απά 

το οὐ]εοξ: {68βδΟΠ ΕΠπάς Τίς ορ]αοί α5 ἵε ν/ετα ΥΠ απά ἴλας. 

{ος ἴο αοἲ αοοοτάϊίηρ {ο ος νΠ]. Έοι δεηςδε ἶ5 Ππιίτεά ἴο 

ο ρατίῖου]ας απά Ἱπάϊνίάμα]: Γεᾶδοῃ ἀθαίς ταῖπεγ νε {πε 

απά {πε αΏδίγαςί”. 

΄.Β6ηδε απά Μ6βδοΏ αἴα ἵπ [αοί τε]αίεά {ο οπο αποϊηες 1πςέ α5 

: Έε οοποτείε απἀ {πε αὈδίταςί, ἔπο Ιπιπιεάίαίε ΡΠοΠοπιεποΠ 
ιᾳ 1ὲ5 οδοοηίἶα] παίυτα. Όοπις ἐλίησς ἱπάςοά αἴα 5ο αΏσίτασί {ο 

απ  ἐπαί νο «απποῖ πιακο {πα δεραταίίοη---πιῖπά απά {πα 
Ρεῖηρ οἵ αὐκίταςί Ίάεα οἱ παπά ατε ἰάεηίίσα|---Ραῖ η {λε πια]οτῖιγ 

' ΦαΏδίαηπςες να ση ἄταν {ιε ἀἰδιποίίοπ---ἀϊδεπριίςἃ {ος 

καπηρ]ο Ῥοΐννεοι γναίος απάἁ {ια Ἰάσα οἱ νιαΐοτ, Πας απάἁ {λα 

Ἰάσα οἱ Πεδῃ. 9εηδα ἔἶεπ, Ν/Α ΠΙΑΥ 84Υ, επαΡία5 5 {ο ΚΠΟΝ 
Ένα εοποτείο ῑλίπο, ἔπα Ρατείοπ]ας αα]εος οἱ Ἠσαί ος οοἷά ; 

Ίοτθας {Ποισ]έ τε]αίος {ο Εἶιο αβείτασί παξητα, ἔπα ταα] άσα οί 

ὮἩ οῬ]εοίς΄. 

40323, λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται καὶ ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή. 420119, ᾧ γινώσκει τε 
καὶ φρονεῖ. 

Ἡ. δ, 41702α, αἴτιον δ) ὅτι τῶν καθ) ἕκαστον ἡ κατ ἐνέργειαν αἴσθησις, ἡ δ᾽ 

η τῶν καθόλου’ ταῦτα δ ἐν αὐτῇ πώς ἐστι τῇ ψυχῇ. διὸ νοῆσαι μὲν ἐπ᾽ αὐτῷ, 

ὀπόταν βούληται, αἰσθάνεσθαι δ᾽ οὐκ ἐπ᾽ αὐτῷ: ἀναγκαῖον γὰρ ὑπάρχειν τὸ αἰσθητόν. 

4 ΤΠ. 4, 429)1ο. 
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ο ος. νε 

ο ΤΗΕ ΡΘΥΟΠΟΙΟάαΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

οοποτείαε απάἆ ἴ]ε αΏσίταςί, ἴπετο ἶ5 ποί 5ο στεαί απ Ιπίειναί α5 

Ῥ]αΐο Παά δαρροδεᾶ. ΟἰεατΙγ (πεῃ {]ε {αοι]εῖος νο] αρρτεμεπά 

ἴηεςε {νο αδροεί5 οἱ ΡΏεΠοπιεπα οαηποί Ῥε 5Πατρίγ πιαζκεά ος 

{τοπι οποε αποίηετ. ΤΠΕΥ ατε ἵπ {αςί, Ατὶφίοϊ]α {Πίπ]ς, ποῖ 5ο 

ππμοὮ ἀἰβετεπί {αου]είες α5 ἀῑΠετεπί αρρ]ίοαίίοηπς οἱ {πα 88πης 

{αου]ίγ, απά Ἡε αοοοτάἰπρΙγ οοπἹραΓες {επι {ο {πα 5απης Ἱπα 

85 ΤΕ ἱ5 πον/ δἰταἰᾳΠίεπεά που Ῥεπί Ῥαε]κ προῃ Ιδεί{, ΤΠε οορηῖ- 

Ποη οἱ {Πο 5εΠ5ε5 τοδειηρ]ες {πε δἰταἰρΏίέ Ἰπε---θεπδα ἐλπαί ἶ5 

{ο 5αΥ Κπον)» 1ΐ{5 ορ]εοί ἁῑτεοί]γ απά Ιπιπιεάίαϊίε]γ. ΤΠε οορπίξίοη 

Οἱ Τεᾶδοη τοδεπιβ]ες ταίποτ {πε Ῥεπί Ἠπε πνηίο]ι τείατηδ προῃ 

Π{φε][----ἔπαί 5 {ο 54Υ, Γ6βδοΏ ἵπ Ῥεοοπιίπςϱ οοηδοίοις οἱ {πα 

εδδεη/{ία] Ιάεας οἱ ΡΠεποίππεπα ἶ5 Ῥαΐ αξ ἵξ γγετε βπάϊπρ Ι8δε]{ ἵῃ 

{πίηρς, απά {1ο πηῖπά α[τεγ ρετοεϊνίπρ {Τοπι {6ᾶδοῃ {λε ἰάσα υνπῖο] 

εχρἰαίης {λε ΡΠεΠΟΠΙΕΠΟΠ, Ῥτίηρς {ὲ ῬαοΚ αραίΏ ἴο ΓΕΒΡΟΠ α5 15 

ποπια. Βηΐ ἴξ ἶ5 {ηο δαπις Ππε Πίο] {5 πον/ Ῥεπί που; θἰταἰρηέ: ἵε 

ἱ5 οη]γ α ἀππετεποε ΟΓ αδρεοί γγΠΙο] διραῖςίς Ῥείνγεεπ {πε οορηΙείοι 

Οἱ 8εΠ5ο απά {λαί οἱ (ΠπουρΠί). ΤΠε ἀϊΠετεπος ἱπάεεά ἵ5 πο 

πμςἩ ϱΓεαίεΓ {λαῃ ἐλαί ν/π]οὮ νγε παὶσ]ί {τγ {ο ἀτανν Ῥείννεεπ τα 

Κπον]εάσα οί απ αΏσδίτασί ΙἸάεα απά ἐλαί οἱ ἔλε ἔάεα οἳ ἴ]ιο 8αΠ1α 

Ιάεα. ]α5ί ἵη [αεί ας 1 ἶ5 οηἱγ α ἀϊβετεηί α5ρεοί οἱ {Πε τεβδοΏ 

Ψ/ΠΙΕἩ οοηδἰάςτ5 ΠΟοΝ ἴπο αἰταῖρηί πο πο ἴπε Ιάεα οἱ τα 

ίταϊσΏί πα: 5ο ΥΠ τερατάἆ ἴο 5εΠ5ε απά {ποισηί ἵνα πιιδί 

ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΙ {]παί Ιέ ἱ5 οπο απἀ {λε 5απιο οβ]εοί οἱ υηλπὶο] 8εῃ56 

οοπρΓεπεπάς {πε «οποτείε, {πουιρΏί πε Ιπιπιαίετία] αδρεοῖ, απά 

ἴλαί {πε ἀἰδποίίοη ἵπ {ε {αομ]έίες ἶ5 πο ρτεαίετ ἴἶπαῃ Ενα νυλ]οἶι 

ο θίδίς Ῥεέννεεπ {λε αδρεοῖς οἱ {]ε οΏ]αοῦ”. 

Νοί οηπἱυ Πον/ενεί ἆοες Αεϊσίοί]ε {πας εοοτάἰπαίαε ἵπ 5οπης 

τεβρεοί5 {Ἡε οοσπίξοη οἱ {πε 5εηΏ8ες γη] ἴπε οορηίξίοη ο. ἔπα 

1 429)15, τῷ μὲν οὖν αἰσθητικῷ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν κρίνει καὶ ὧν λόγος τις ἡ 

σάρξ' ἄλλῳ δὲ ἤτοι χωριστῷ ἢ ὡς ἡ κεκλασµένη ἔχει πρὸς αὑτὴν ὅταν ἐκταθῇῃ τὸ σαρκὶ 

εἶναι κρίνει. ἈΝειῃᾶπςει πηα]κες νοῦς {Ίο ποπιπαίϊνα ἰο κρίνει. Ῥαΐϊ ἰποιρ]ι ϱ/471- 
7αέ{ρα[γ ἰΠῖ5 5εεπι5 {1 εαδίεχ Ἱπίεγρτείαίίοη, α Π1ΟΥΕ ρεπετα] φαρ]θοί 56ετης τεφιιῖχεᾶ, 
Τεϊολπα ]]ετ)ς νίεν; (Φζμάίε Ῥ. 494) ναί ἴπο οτοοκεὰ Ἰϊπε ἵ5 (λαί ἵπ γΥμῖςο] 5εΏδαοι5 

ἵπ]ασες αγε ϱα{Λεγεᾷ ἰοσείλετ ὮΥ (ποιρ]ί ΙΠίο α οοποερί, (πε ςίταἰσ]Ώέ Ίἶπε ναί ἵπ. γη] οἷν 
Ώνεγ ατε 5εα{ίετεά απά Ιδο]αίεά α5 πιετε]γ Ιπάϊν]άπα], ἶ5 Ἱηρεπίοις Ῥαΐέ 5οατοε]γ πποτθ. 

Ὄθε ΠΙΥ ποίθ ΟΠ {1ε Ραδδασε 1{ςε]{, | 
3 ΤΠ. 4, 430731, Καὶ ὅλως ἄρα ὡς χωριστὰ τὰ πράγµατα τῆς ὕλης, οὕτω καὶ τὰ περὶ 

τὸν νοῦν. ΟΡ. 2ε.δύ151, ο, Ἰ, 449015. 



ν. μονή αλ ΟΥ 

ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ. οἱ 

- ΤΕΒΡΟΠ: 56Π5ο ΠΙΓΙΠΕΓ 5είνες {ο εχρἰαῖη {πε πιοάᾳ ἵπ Πίο] 

- τεβδοηΏ ορεταῖε. ΤΠε 5απιε {οιπια]α οἱ αδθϊπ]αίίοη, οἱ δυΠετίπρ, 

-' απά τεςεϊνίης, ΥΥΠΙΟΕ 5εΓνεά {ος ουσ πιἰτΕῖνα απά 5εησίεῖνο σᾱ- 

-. ρασϊεες, ἶ5 (οιρ]έ αἶσο αἀαρίεά {ο εχρ]αίπ ους Πίρηεγ Ἱπίε]]οοξια] 

- Παποίοῃς. Έεᾶδοη ἵδ αβεείεά Ὦν οἱ 5ιΠει {οπι ἴΐτς οβ]εοί 

Ὁ. (πάσχει), 1μδί α5 6εΠ568, Ἡε δα)’, Γοσεῖναά Ἱπιργεδείοης {τοπι {λε 

-'. απα]εῖες οἱ ουέννατά λίπος. ῬΒιέ ἵζ ενεῃ 5εη5ε Ίνα πο α πιοτε]γ 

3 Ῥαβοίνε σίαίε, Ἱ ενεη {πειτε 4η Ἰηπαίε ῬοἵνεΓ Ίνα5 Ργεδαρροφεά, 

'. επαβίίπσ Τε {ο 5εραταίο ἴἶνα {οτπι {τοπ ἔλο ππαξίεγ απἀ στᾶδρ 
ή 195 ορ]εοίς ἵπ {πείς {ογπια] αδρεοί5, 5611 πἹοΓε πιιςέ {λπίς Ῥε {ια 

«δε η {πε εχετεῖδε οἱ ἐποιρΏί. Απά αοεοτάϊηρἰγ Ατὶς(οΓ]ε 

ΏηΟ 5ΟΟΠεΕΙί 5µρσεσί5 {παί ΓεᾶδοΠ πιαΥ Ῥε Ἱ]κε 5εη5ο απά {πεγείοτε 

Ῥε αΠεοίεά ὮΥ 15 οΏ]εοί απ ο αάάς ἴε πιαςί Ῥο {πεγείοτε Π- 

αΠεοίεά---ἴε πιαδί, ἴλαί ἵ5 {ο 5αγ, ἵηπ οἵἆει ἴπαί ἵε πιαγ τοοεῖνε 

1τ9 οῬ]εοξ, Ῥε ἴέ5 5αρετίος ταίπες {παῃ ἵέ5 5υὈ]εοί’. ἩἨςε αοοερίς5 

ἴπεη 5ο [ας {πε εχρτεςδδίοη οἱ Απαχαροίας {λαί ΤεᾶδοηΏ 5 5Ο0Π16- 

επίηπσ υπρ]επάσά γη πιαζετῖα] οΡ]εοίς, δοπιείμίηρ ν/ΠΙο] τεπιαῖπς5 

ππίταπιππε]]εά ὮΥ {πε ουένγαγά υνοτ]ἁ απάἆ νλίο] οαπ {πογοίοτε 

ο. πιαδίος ΡΥ Κπονίπρ 1”. 

Απακαροτας᾽ εχρτεδδίοΠ Ποίγενεί 5ἡσσεσίς {ο Ατὶςίο(]ε΄5 πα]πά 

α ἀϊβιοα]ιψ πνηοδε 5ο]ωίίοπ επαβ]ες ΠἨϊπι {ο εχρ]αίῃπ 5611] πιογε 

Ἰ εἰεατ]ν ἴε Ρίαςα οἱ τεᾶδοῃ ἵπ {ο εοοΠποπΙΥ ο{ Κπον]εάσα. 1ΙΓ 

{ποισΏέ Ῥε 5οπιεί(πίπρ αρατί ἴτοπι {πίηςσς, δοπιείμίπς ομίδιάε {πα 
} 

ποτ], Ίουυ 5 Κπον]εάσε ενετ {ο Ῥο αἰαϊπεά (εὐ ὁ νοῦς μηθενὶ 

μηθὲν ἔχει κοινόν, πώς νοήσει) 2 ΤποιρβΗέ, ἵξε ας Ῥεεῃ σαἶς, ἶ5 α 

Ἱεῑπά οἱ τεοερεϊνί(γ. Βιί 1 οπε {Πῖηςρ ἶ5 {ο Ῥε αείεᾷ οἩ, αποί]λες 

{ο αοῖ προῃ ἴε, ἔλεγο πηιδέ Ώο 5οπ1 ΟΟΠΊΠΊΟΠ εἰοπιοπέ ΟΓ {αοΐοτ {ο 

εοπιρίπε ἴλεπι (ὗ γὰρ τι κοινὸν ἀμφοῖν ὑπάρχει τὸ μὲν ποιεῖν 
δοκεῖ τὸ δὲ πάσχει»). Ῥοπιε Πρ]ί 5 (Πτονπ προη ἔπε Ρτοβ]επι 

1 «40213, εἰ δή ἐστι τὸ νοεῖν ὥσπερ τὸ αἰσθάνεσθαι, ἢ πάσχειν τι ἂν εἴη ὑπὸ τοῦ νοητοῦ 
ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον' ἀπαθὲς ἄρα δεῖ εἶναι, δεκτικὸν δὲ τοῦ εἴδους καὶ δυνάµει τοιοῦτον 

ἀλλὰ μὴ τοῦτο, Τηεπιΐσεας γνοι]ά 5εεπῃ {ο Ἠανε τολμά ἑτέρων ἀπαθὲς, Ῥαί ἴἩο οοττεοί- 
πεςς ο {νε οτάἵπατγ {εχί ἶν οοπβτπιεά ΡΥ Ίἶπο 29, οὐχ ὁμοία ἡ ἀπάθεια τοῦ αἰσθητικοῦ καὶ 

τος τοῦ νοητικοῦ. 

Ἴ 

3 «30318, ἀνάγκη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἁμιγῆ εἶναι, ὥσπερ φησὶν ᾿Αναξαγόρας, ἵνα 

κρατῇ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἵνα γνωρίζῃ' παρεμφαιύμενον γὰρ κωλύει τὸ ἀλλότριον καὶ ἀντι- 

Φράττει, 



μι ὡς 

οἶϊ ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάΝΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ., 

ΡΥ ἴλε Πιγίπος ρτοβ]σπι, ΠΟΥ {6ᾶδοΠ Ιεδε]{ «απ Ῥοεοππε {πε ορ]εοί 

οἱ {ΠποιρΠί. 1, αἴσαες Απδίοί]ε, (ποις]Ώί οἵ τεᾶδοῃ ἵ5 απ οῬ]εοί 

οἱ {οισ]ί ]μδε Ῥεοσισα ἴέ ἵ5 ἐλοισΏί (εἰ μὴ κατ ἄλλο (νοῦς) 

αὐτὸς νοητός), ἴΊεῃ, οἩ {λε 5δαρροβίοη {παί ενειγίλῖπσ Ῥεοσππες 

(πϊηκαΡίε απἁ ἘΚπονναβίε ἴπ {λε 88Π1ς ΥΥαΥ (ἓν δὲ τὸ νοητὸν εἴδει) 

νο πηιιδέ α55πῃο {μαί οἱζεγ επῖπςς τεφιτο (ἴπ οτἆετ {ο Ῥε (ποιρ]Ώέ 

απά Κποιη) {ο Ῥο επἆοιγεά υγ τεαδοἩ; 95, 1 Γ6ᾶδΟΠ Ῥε ποῖ αῃ 

οΏ]εοί οἱ {ποιρᾗΏέ ]αδέ Ῥεσοαιςο Ιέ ἶ5 {ΘαδοΠ, νο πιδί 5αρροςε επαί 

ΤΘΔΒΟΗ, ἱηδίεαά οἱ Ρεΐπρ [Τεε Ποπι αἁπιϊκίμτα, Πας 5οππς εἰεππεπί 

Ἱποοτροταίαά υνὮ Τὲ ννυΏίο]ι ππα]καες ἴε (ΠΙπκαβίαε ἵπ ελα 8απΠς ΥΑΥ 

85 οἴπει εχίετηα| (Ππίησς ατε (ἢ γὰρ τοῖς ἄλλοις ὁ νοῦς ὑπάρξει, ἢ 

μεμιγμένον τι ἕξει ὅ ποιεῖ νοητὸν αὐτὸν ὥσπερ τἆλλα). Ῥαΐ Ῥοῦι 

ἴαςα αἰίογηπαίϊνεςδ αἴε ενεηίια]γ τε]εοίεά: να πιιδί πείϊ]ες 

τεάµοςε {λίπος {ο ἐποιρῃΏί πο {Πποιςμί {ο {Ππίπος, πεϊπει βρίτῖ- 

(μα]ζα πιαίέίεσ ΠΟΓ πιαϊετία]σε ορῖπέ, Ἐαίπει νε πιαςί α]]οιν {πε 

Ῥίεδεπος οἱ α οΟΠΙΠΊΟΠ {αοΐος Ῥείναεη 5αβ]εοί απά οῬ]εοί ἵπ νε 

Ῥτοοςδδες οἱ {ποιςΗηί (ἢ τὸ μὲν πάσχειν κατὰ κοινόν τι). Απᾶὰ Ὦγ 

νϊτίαε οἱ ἐπὶ οοπιπιΙΠΙ{γ {εαδοΏ ΠΙΑΥ Ῥε δαῖά {ο Πο]ά ἵπ ἴεδε]{ 

Ἱπιρ]οΙΙγ Εἶο πνο]ε υυοτ]άἁ οἱ εχρετίεποε (δυνάµει πώς ἐστι τὰ 

νοητὰ ὁ νοῦς)---ἴποιρ]ί, ἔἶαί ἵ5 {ο 5αΥγ, ἵ5 ποῖ οπ]γ νηέπίη ας Ῥα{ 

πηέποι{ τς---απά {πα ννοΓ]ά οἵ {εαδοπ οὐ{δίάε 15 ἱ5 Ρτεδεπί Ρροΐεῃ- 

ΕΙα]Ιγ ἵπ {πα υνοτ]ά οἱ ἐποισΏί υνεμίη----ἔλο παίογοσοδπα οοπίαίης 

ἱπρ]οΙ(]γ {πε πῃαςίοσοδ/Πῃ. Ῥιαΐ {Πί5 φιῬ]εσοίῖνο υνοτ]ά οἱ {ποισ]ί 

5 {ο Ῥορΐη υνΙ(Ὦ α πιετο ὢ 107 ΡοβδϊΡΙΠτγ : Τε ἵδ α ππετε {ΟΓΠΙ 

νη(ποιί {πε αοίαὶ εκροτίεποε ΥΥΠΙΕὮ νυν] σῖνο {]παςδε {οπι5 τεἙΠΩΥ 

(ἀλλ ἐντελεχείᾳ οὐδὲν πρὶν ἂν νοῇ). Απά Ενας {πε τε]αξίοη ος 
{ποισΠΏί {ο {ια ννοτ]ἆ ἶ5 ποί απ]]κε {ναί οἱ α αυτίης {αΡ]εί {ο ἔπε 

Κηον]εάσε ννμ]οὮ 1] Ῥο σἵίανεη οἩἨ ). ΤΠε πιείαρῃοί 15 ποῖ {ο 

Ῥε Ρτεδδεά αξ {(ποιςῃ ἴέ Ιπιρ]εά α Ρριτεῖγ επαρῖτίσα| αεεοιπί ος 

{ποισᾗί απά Κπον]εάσα. ΤΠε οοπιρασίδοη Τ6(ΓΕΓ5 5ΙΠΙΡΙΥ {ο οπε 

Ροῖηί, απά 1 {5 πιδηδεᾷ Ὑπεη ἵακεηῃ α5 εαιἰνα]εηί {ο 1Τ.,οεκε5 

γηΏΙίοε Ῥαροεί οἵ οἴπει βεηςυα]ςδί αἰπι]ᾳ. ΑΙ {αι Ατεϊειοειε 

ΠΠπςαΠ5 {ο Ρτίπςρ ουί ΡΥ Πϊ5 εοπιρατίδοη ἵ5 εἶναι ]αδί α5 α 5Ώεεί οἱ 

1 43931, δεῖ δ) οὕτως ὥσπερ ἐν γραμματείῳ ᾧ μηθὲν ὑπάρχει ἐντελεχείᾳ Ὑηηραμββαμη΄ 

ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῦ νοῦ. 

-- 

ας 



ΙΝΤΕΟΡΌΕΟΤΙΟΝ. οἰΙ] 

Ι - ῬάΡεΓ π]αΥ Ῥε τοραγάεά α5 οοπίαἰηίπς α ῥΥογἱ απά Ἱππρ]]οῖεγ αἱ 

ο Ένας η] Ῥε ντίίεη οἩ ἵε, 5ο αἰπιϊ]ασ]γ {λα Ιπίε]]θοί ΟΓ ΓΘΦΟΠ 

τς πηαγ Ρα νίεψεά α5 ἱπιρ]οῖϊεγ οοηπίαϊηίηπς 1έ5 οΡ]εοίς, ευᾖἰοῷ ᾖέδε 
π 1ή5εύγ αγε α{ἱομαζ. 

ν Το {λε αιιεςίῖοη {Πεῃ, Ἠον; ἵ5 Κπον]εάσε ροροίρἰα Ίου ἆο 

τν πα ἐλίπ]ς ἐπίηρς) Ατσίοί]ε αΠ5ιγοΓς {αί νε ἆο 5ο οπΙν ἵπ 5ο 

ς αι: α5 {πε οὐ]εαί οἵ οὐς εκροτίεπος ἶ5 αἶδο τεαδοπαβία. Απά (λίς 

Τε πηαΚκες {111 οἶεατετ Ρυ ἀῑδηπσαϊςλίης Ῥεέννοση ἔλα {νο Κἰπάς 

Γ 'οἳ ορ]εοῖ» οἱ (ποισΏί {ο νο] ΓοβδοΏ πιαΥ αρρὶγ Ιδε]{ ΤῆΠεςο 

ατα εἴ]οι αρείταςί απά ἱπιπιαϊετίῖα] ο: οοποτεία απά πιαξοτία], Τη 

ε. "Έλα {οΓΠ]εΓ οᾶδε {εΠῖς οοττεδροπάςπος Ῥεΐέννεεπ ους {πουρῃί απἆ 

το λα {ποιρΏί οἱ (Ππίπσς ἶἱ5 ο{ οοµΓ5δε οοπιρ]είε: “ἶπ {πο σα5ο οἱ 

- Ππιπιατετίαὶ οοποερίίοης ἔλαο οιρ]οοί απά {λε οῬ]εοί οἱ {πουσΏέ 

ε ατα Ιάεηείσα]” (ἐπὶ τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτό ἐστι τὸ νοοῦν καὶ τὸ 

. νοούμενον). Ῥιαΐ ἵπ πιαετίαὶ οὐ]εοίς ἐλίς «οττοδροπάεπος ἶ5 οΓ. 

εουί5δε ποί 5ο ἀϊτεςί]γ Ρτεδεπί. ΤΠον/ επ ἆο {Ίεγ οοπ]ε {ο Ῥα 

ι ο οῬ]εοῖς οί (ποισΠί---πονυ ἵπ [αοί αἴα {Πεγ Κπονπ) Τῆε αΠΏδννοί 

5 ᾖναί, {οιρ] πο εχρ]{οῖε]γ τατῖοπα], {πεγ αγο 5611 5ο πιρ]οΙε]γ 

---ἴπαϊ ἶ5, ἴεγ Ῥρτεδαρρο5ε α Ῥαδῖς ο{ (ποιρΏί---5ο {λπαί ενεῃ ἵπ 

ἀεα]ίπς νὰ πιατετίαΙ οΡ]οοί5 ους (ποιρΗηί ἶ5 5ἱππρΙγ τεβπάίπρ Ἱζ- 

5ο]{ ἵπ {πα ννοτά. 

ο. ΤΠπας [αγ ἴπεπ Ατὶςιοε]εῖ ροδίίοη Ὑυομ]ά 56οπι {ο Ῥε {παί 

 Πιοισμί απά Κπον]εάσε Ρίε5αρροδοε α απίνετδε αἰτεαάγ {πουιρῃί 

5 απ ἱπτε]]σῖρ]ο νγοτ]ἀ. ΈΒιέ ελα ααεδοη Πον; ατίδες---Ίλ/μαί ἶ9 

επί5 οὈ]εοί οἱ ἐΠποισᾗΏί ὁ Πονν ἆο νο σεί {ο δοπιείΠίπς ἰπία]ΗΙρίρ]ε ῥ 

. Έεβδοῃ, Ίγε πΙαΥ σταπί, ἶ5 {Ίο {αει]{γ οἱ τεςοεϊνίηςσ απάἆ αρρὶγίης 

ι -.1άσας, οἱ αοηυἱτίηςρ α Κποιν]εάσε οἱ {πε σεπεα] εἹαταείει οἱ ἐπίηρς, 

οἱ βἰ]ῑπς πρ ἔἶε ας Υεί πηνντίξεη ῬοοΚ οἱ ους εχρείίεποο, Ῥιί 

ο. επεις ἶ9 α Ρτοβ]επι {ο Ῥε 5οἱνεά Ῥείοτε {Πί5 ννοτ]ς ο[ τεᾶδοῃ ἶ5 Ροξ- 

'. θἱρία: νε ππιδί πανε 5εουΓγοά οι οβ]εοί οί {ποιρΗί, ος {πίε]Ηρ]ρ]α 
πηοτ]ἀ, ους πιαξίεγ οη γυΠίο]Ὦ {ποισΏί ἶ5 {ο ορείαίε---ε πιιςδί ανα 

{ουπά ἴε Ἱπδίγαπιεπέ ὃν νν]ο] οιισΏί «απ εχογοῖδε {ές ασια] 

Γιποίοη». Το ἆο 5ο νο πιμδί αάναπεο α 5ίερ {αΓγίμος {παν Ατὶς- 

:εο]ε απα]γείς Ώας γεί σαττῖεοά Ἡ5. Ίλα πιμδί 56ε {λαί ΓοᾶδΟΗ 

ἄοες πο οηΙγ τεοεῖνε Ἰάθας απάἆ ἵΠ {πο οουΓ5ε οἱ {5 αχρείίεπος 



οἷν ΤΗΕ  ΡΘΥΟΗΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

σταάιια]]γ ρῖνε ἔπεπι τεαΠίγ: Τε πας βγςε οἱ α]] ογοαία οἵ πια]κα 

ἴεςε Ιάεας, ἵέ πιιδί οοηδίτιοί απ Ιπίε]1σίρ]ε ννοτ]ἆ, απ οΡ]εοί ος 

{ποισΠέ ἴη νγμ]οὮ απάἆ νε] νυΏίοὮ Τξ πιαΥ ορεταίΐαε: 1ξ πιιδί ἀείοε- 

πηίηε απά οοηςεϊεμία {πο νειγ 5αΏ]εοί-πιαίίοι οἱ Ιΐ5 αοίῖοη. Απά 

ΙΓ νγε {ο]]ουν {να {εν; ννογάς ἵηπ γνπίοᾗ Ατὶςίοί]ε Ώας απ/{ο]άεά Πϊς 

ἴπεοτγ ο{ α ο{εαίῖνε Ἐοαδοη Ὕνα 5]α]Ι ρεΓμαρς βπά [αι 50Π16- 

{πίπρ Ἰ]κε ἐΠῖς νας {πα παέατε οἱ {πε Ιπίε]]εοίιαὶ αοί νηοὮ 

Απδίοί]ε ἱπίεπάεά {ο τερΓεδεη. 

ΤΠε παπά ο{ πιαη, 5αγ5 Αιπκίοίιε, πιαςέε οοπίαϊπ ἔε 8απις 

ἀἰβετεποες α5 πιείαρ]γοσίσαἱ απα]γοῖς Ππάς ΙπΏετεπί ἵπ εχἰδίεπος 

5 α Ὑηπο]ο. ]ιαδί α5 αηΥ οἶαςς οἱ {ἐΠῖησς οἱ γγπ]οὮ Ῥεΐπρ «αη Ῥα 

Ρτεάϊἰοαίοά πιαγ Ῥε απαἱγζαεά Ἱπίο α 1741167 νλὶο]ι ἱ5 Ρροίεπ{ίαΙΙγ 

α]] {πα οἷἶαδς, απἆ α οαιιδαὶ ος {ογπιαίϊνε εἰεπιαεπέ υνπῖο]Σ αεί οἩ 

{Πἱ5 πια{ίετ ας ατί ἆοες οη {πα πιαίοτίαἰ5 σἵνεη {ο Τε: 8ο ἵπ παπά 

Ὑε ππυςί ἀἰςεπσιϊςα Ῥείννεεη {νο {οΓΠΙ5 οἵ αδρεςίς οἱ {πε ΓεβδοΠ 

σίαπάϊΐπσ ἵπ ἐλί το]αίοη {ο οπο αποίλος'. Όη ἴα οπο Ἰαπά 

τεβδοΏ δεεο”ες α]ἱ επίπρς: οη ἴ]ε οίπει Παπά ἴε 14ῤες αἲἱ επίπος 

---Πηᾶ]κες ἴΏεπι ἵηῃ {πα 5απιο 56Π56 ἵπ υΠίοη ΠΗσηί ογεαίες πε 

οΡ]εοίς οἱ νὶδίοπ᾽. 1ΙΠ δαγίηρ ἴλαί {εβδοη ΄Ῥεοοπιες᾽ αἲ ἐπίπρς 

Ατϊκίοί]ε πιαδέ ππεαΠ {παί τεᾶδοη ἶ5 αΡ]α ἴο αρρΙγ Πβε]{ {ο ἴα 

γ/ηο]ο ἁοπιαίη οί οχροτίεπος: ἴλπαί ἵξ «αη Ῥπϊπς ενειγίµίπς απάἆεΓ 

ἔο {οιπ]5 ΟΓ ταξίοπαΙ Ἱκπον]θάσαο. ΈῬιέ Γοᾶδοη ἆἄοε πο οπΙγ 

«Ῥεοοπιε) αἲ] {Ππίηπσς: ἵτ αἶδο 14ᾷέ5 αἱ Πήπσς. Τμαί ἶ5 {ο 5αγ, 

ἵτ οτεαίες απ ἱπία]Ισίρ]ε ννοτ]ά ἵπ ἴπε οηπΙγ 56Π5δε ἵπ πο 

εχροίῖεῃοε σαη Ῥε αοαι!τεά. Απά {πε Παδίταίίοη οἱ ἔἶνα 5ΗἩ- 

ΠρθΏί Πε]ρς {ο πιακα Απίδιοί]ε πιεαπίπρ 561] πιοίε εἶεατ. Έος 

{αςί-- ἴπε πιείαρπος Ὑοι]ά 5εεπι {ο πεαΠ---]αδί α5δ {ο 5υη 

οοπιπιωπίσαίες {ο {Πίπρς {παί Πσ[αί ννεποαέ υυΠπῖοἩ οοἶοις γ/ου]ά 

Ῥο ἰπν]ςιρ]ο απἀ ςἰρΏί νου]ά Ἠανε πο οΡ]θεοί: 5ο ἵπ {πε 8απῃε 

ΠΊ8ΏΠΕΙ {Ππῖ5δ οτεαίνε τεᾶδοῃ οοπιπιμπίσαίες {ο {Ππίπρς ἴἶοδε 

1 ΤΠ. 5, ἐπεὶ δ ὥσπερ ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει ἐστί τι τὸ μὲν ὕλη ἑκάστῳ Ὑένει (τοῦτο δὲ ὃ 
πάντα δυνάμει ἐκεῖνα) ἕτερον δὲ τὸ αἴτιον καὶ ποιητικὀν, τῷ ποιεῖν πάντα, οἷον ἡ τέχνη 

πρὸς τὴν ὕλην πέπονθεν, ἀνάγκη καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν ταύτα» τὰς διαφορά». 

3 4394, καὶ ἔστιω ὁ μὲν τοιοῦτος νούς τῷ πάντα Ὑίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν, ὡς. 
ἕξι τις, οἷον τὸ φῶς' τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φώς ποιεῖ τὰ δυνάµει ὄντα χρώματα ἐνεργείᾳ 
χρώματα. 



ΙΝΤΕΚΟΡΟΕΤΙΟΝ. ον 

Ίάεας, οαϊεροτῖε5, οἵ Ὑ]αίενος Ὕνε ΠΠαΥ οα]] {ἶαπι, ὮΥ νο] 
πε Ῥεοοππε ορ]εοί5 οπ ἹνΠΙοἩ ἐποιρμί α5 α τεεερείνο Ρᾶδοῖνα 

το Εαου]εν πΙαΥ ορεταίε. ἈΝον’, Ατὶδίοί]ε σοε5 ο9µΠ, 516Ἡ Γεᾶδοή---- 

-.πεβδοη ΨΠίοἩ Ὦγ οἰνίης ἐποισηί {ο ἐλπίπσς Ῥεδίον5 αροπ {παπι 
. τεαὶ εχἰδίεπος---ἶδ εἰεατ]γ ἱπάερεπάεπί οἱ {πο Ῥοάγ]: Ῥεσαιςε, 

πο ΠΙᾶΥ νοηπέυτα ἴο αάά, ἐΠῖς Ῥοάγ ἰδε]ί ἱ οπἱγ απ οΏ]εσί οἱ 
ουσ], απ Ιπία]Ηρὶρία ἐπίπα, ἵπ νἰτίιο οἱ ἐπὶ νειγ αοἲ οί 
ι ́. ετεα{ῖνε τεβδοή, Πε] αεςοτάἰπϱΙγ «απποί Ι5ε]Γ ἀερεπά αροῃπ ἔπα 

΄ Ῥοάγ. δυο {Ποισηί αραΐη ἵ5 Ἰκο αοίιαὶ πον]οάρο--ἴε ἵς 
-Ἰάεπεσαί νηὮ 185 οὐ]οοίῖ---ε. νε νιος]ς οἳ {Πλοιρᾗί ἵπ ἁσα[ῖπς 
πι ἴεδε Ἰάεας νΥλΙοὮ πας οοηδεϊεαίε εχἰσίεπος ἶ5 5οα(ΓσεΙγ 

. ἀπετοπε {τοπα εχἰδίεπος Ι5ε[ί---ἔλε ἐλ]π]κίησ οἱ {ο νγοτ]ά ἶ5 ἵπ 

 ταοῖ ια ογεαίίοη οἱ {ια υνογ]ά απάἁ {ο γγοτ]ά α5 {ποισαε. 96111 

το Κπον]εάσε οἱ ἔπεσε Γαπάαπιεπίαὶ «αίοροτίες οἱ εχϊδίεπος ἶ5 
Ι ποῖ δοπιε(πῖης Ρ{εδεπί {ο ενεΓγάαγ οοηδείοµ5ηεςς: Ι ἶ5 οηΙγ 

ὃν α Ιαΐετ εβοτί οἱ απα]γαίς ἐμαί {Πεγ ατα σταδρεά αἲ αἱ]. Τους 

-.Ῥείοτε ἴπε Ἱπάϊνιάιαὶ ας οοπιο {ο Κποὶν ἔπεδο ι]ἰπιαίε Ιάεας 
.Ἶο ας ιηςοηθοίουσ]γ {ο Πἰπιδε]{ αρρ]ίοά ἔἶεπι ἵπ Ρυάϊπρ αρ 

Ἠϊ5 οἵνΏ εχρετίεηςε: ἵξ ΠΙαΥ Ῥε ἔλαί Ἡε πενεΓ οοηςδοίοιδΙγ τε- 

-. οοσηῖςες {μα οχἰςίεπος οί ο] Ἰάσας αξ αἲ. Ῥιέ Επῖς Είπ]είπς 

οἱ πε νοτ]ά ἶ5 πενεί τεα]Ιγ ἵπ αΏεγαπος: απἀ 1 νε Ίεανε {πα 

ἷ Ππάϊνιάπα] απἆ οοηδίάες ἔπε δαβ]εοί ἵπ {πε αΡδο]αίε ν/ε 5Ώα]] 5ος 

μαι ἐπὶ ροίεηίίαΙ {ποιρμί ἶ5 ποῖ τοα]]ν Ῥτίογ ενεπ ἵπ πια 
το οτεαξῖνο τεᾶσοπ". ΤΠί6 Γοᾶδοπ ἵηπ [αοῖ ἶ αἶνναγς ἱπιρ]οϊεγ 
 Ῥτεβεπί ἵπ ἔε νγοτ]ά: ἴε ἆοες ποῖ ἐλίπ]ς αἲ οπο {ἶπια, απά τοςί 

 ποπι επἰη]ίπρ αἲ αποϊ]ας’; ἔμαί ἶ5, ΙΓ Ίνα πιαγ αραΐη φαρρ]οπιεπε 

-Αεδίοιε, ους «αϊεροτίε οί {πουφΏπέ ατα ενετ αοϊῖνο ἵη {πα 

 νοτ]ά, Ῥεσαιςδε, Ποίήενες αποοηδοίοµ5 Ίνα πιαΥ Ῥε οἱ {παπι, ἵε 

1 τε ι]τεδ οΠΙγ απ εΠοτί οἱ Ιπίτοδρεοίῖοη {ο ἀϊΐδοονει {επι α5 

΄πεοςβδαςγ ἱπστεάϊεπίς οἱ ος εχρετίεησα. Ῥμΐ ΙΕ 5ο, Ελίς ἐλοιιρ]ιέ 

ἃ 1 καὶ οὗτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ ἁμιγὴς καὶ ἀπαθής, τῇ οὐσίᾳ ὦν ἐνεργείᾳ' ἀεὶ γὰρ 

. τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλη». 

ξ 3 τὸ δ' αὐτό ἐστω ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι, ερ. ο) 4» 4 3933, ἐπὶ τών 
ο άνευ ὕλης τὸ αὐτό ἐστι τὸ νοοῦν καὶ τὸ νοούµενον. 
: 3 ἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνφ. 

Ἶ 4 ἀλλ οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δ᾽ οὐ νοεῖ. 



ον ΤΗΕ ΡΘΥΟΠΟΙΟαΥ ΟΡ ΑΕΙΘΤΟΤΙΕ, 

ἶ6 τοα]]γ εἴεγηαὶ απἆ Ἱπιπιογία]”: απ Ιπίε]Ισίρ]ε απίνετςε, ἴ]λαί ἶ5, 

Ίας αγναγς ἱηνο]νεά ἴλεδε νετ {ΟΓΠ15 νο] {ο ἐπί ἆαγ ατα 

{οιπά ὮΥ πιεπίαὶ απα]γοί5 {ο Ῥο ἴπε {αοίοις νλῖοῖ εχρ]αῖῃ ος 

Κπον]εάσα ο{ {πε πίνείδα, Ὑεί ίμε επιρ]ογπιεπί οἱ {επ ἆοες 

ηοῖ ΟΟΠΝΕΥ {λί5 5εΠ5ο ΟΓ ενετ]αδίίηρηεςς αἶοηπς γη] Π---Ῥ]α{ο᾿ς 

ἑτεπιηίδοεπος᾽ ΟΓ α Ρτενίοις δίαίο οΓ Ῥεΐησ ἵη πυμ]ο] λα παπά 

[ας Ῥεεπ {αοε Το {ασος νὰ {ταίῃ 5 α Ποίῖοη ο{ Πΐ5 οἵ/η---Ῥεσα ιδεα 

οί {εᾶδοῦ ἀεα]πς υ(Ἡ Παπάαπιεπία] Ιάεας οἱ Ελ οἶατασίετ ἵ5 

υπαβεσίεά ὮΥ ἴ5 οβ]οοί5 απά επιρἰογς ἔλεπι {ο {ο στθαίες ρατί 

οἱ 15 εχἰρίεποε ἵπ αποοηδείοιςδηςςς”. 1{ ἶ5 ]αδί Ώοτε Ἡονήενετ--- 
ἵη {Πΐ5 Ρε(ςΙδίεΠοΥ οἳ {λοιςΏί οοπςΗἑαΐπσ {Πτοισ]ᾗοαξ Εἶπιε έλα 

μηΐνείςε---ἴλαί {λα 6εῃ5ε ΟΓ “Πίο οοηβίπαοις, Ρεΐπς απἰπιραίϊγοά” 

πιυδί ὃε ]οοΚκεά {ος. ΈΤΠε τεοεερίΐνο Ιπίε]]οοί νυΏῖο]Ὦ πιετεῖγ Ε]π]κς 

α Ἱοτ]ά ελαί Ώας Ῥεεη τεπάεΓεά Ιπ{ε]]Ισίρ]ο «απποῖ ΙαΥ εἶαῖπι ἴο 

ΔΏΥ 5ο] ρτεεπιίπεποθ. 15 νοκ ἶ5 τεδιτἰοίτεά {ο ἴλπε ΙΗείίπιε 

οἱ {λε ΠἹ8Π γ/Πο δες ἵε: ἴῖ ἀερεπάς προῃπ {πε ἀἰΠετεπί οοπηπιιΠῖ- 

οβ{1οηΏ5 οἱ 8εΠ5ε απά {πε νατίοις τεροτί5 οἱ ΠΠεΠΙΟΙΥ γΠῖο] 

επαΡ]ε 1ἱ {ο αρρτεπεπά {πε ουίννατά νοπά, απ 1 π]αγ ἔας Ῥε 

οαἷά {ο ΡετίθὮ ΨέἩ {πο ἀἰδεο]αέίοη οἱ {λε Ῥοάγν. ἈΒεσίάςς ἵέ Ίας 

ΏηοΠε οΓ {πε ἱπάερεπάεπί {οοίίπς νΠπίοὮ οΓοαίϊνε τεβδοΏ ΠΙΑΥ Ῥε 

φαἱά {ο Ἠανε: ἴτ 5 {Πτοισποιί ἀερεπάεπί οἩ ἵε {ος 15 αοϊίοη : 

Ῥεσαιιδα Ίπάεεά πήίποιί {πε {αοι]γ ννπιοη οοπδεἑμίες απ Ιπίε]- 

]εείια] πνοσ]ἆ {πε (ΙηΚίπς απά οορηίίοη οΓ {πο γνοτ]ά γνοι]ά Ῥα 

α Ρορίνε ἱπιροδδίρί(γ. 

ΤΠε 5ίαπιρΗπρΡ]ος]ς γ/ΠίοΠ ηας Ρρτενεηί{εά δειάεπίς {Γοπι ππάεί- 

είαπάΐπρ Απϊςιοβ]ε ροβίίοη Πες ρετ]ιαρς οΠίεβγ ἵη δερατα(ίπο 

ἴπε {ουτίὮ απἆ ΠΠΏ ολαρίεις5 οΓ {πο (τά Ῥοοκ {οπι εαςο] οἴπες 

α5 1 Ατεὶδίοε]ο Ίγείο 5ρεακίης ο{ οπε Γ6εβδοῦ ἵπ {πο οπε επαρίες, 

ο{ αποίῃετ {εᾶδοη ἵπ {Πε οίπετ. ΤΠε τεα] ροίηί {ο Ῥο τεπιεπρεΓγεά 

ἶ5 {Παί ἴΏε ρίοβί]αοπι ΥΥΠΙεὮ Ατὶςίοί]ε ἶ5 δεεκίπρ {ο 5ο]νε ἵη ἴ]α 

Ιαΐΐει Ἠα]{ οἱ {πο {ουτίᾗπ επαρίες ἶ5, Ηοιν ἆοεδ τεᾶδοῦ (λ]π]ς {λα 

ποτά ἨΠοιν ἆοες {πα ἱπιπαίϊοσία]----ἴΠοισ]Πί---εοπιε {ο τεοεῖνε 

{με πιαἰετία]---επίηπσςν ΤΠο απΠδν/εί ἶ5 {μαί {Πὶς ἱ5 ρορδἱρ]αε οπΙγ 
1 χωρισθεὶς δ᾽ ἐστὶ µόνον τοῦθ) ὅπερ ἐστί, καὶ τοῦτο µόνον ἀθάνατον καὶ αἴδιον. 
9 3 / . “ ο) Δ 3 « ᾿ 3 ο) / ” 

οὐ μνημονεύομεν δὲ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαθέε, ὁ δὲ παθητικὸς νοῦς φΦθαρτός, καὶ ἄνευ 

τούτου (1.6. τοῦ ποιητικοῦ) οὐθὲν νοεῖ (1.9. ὁ παθητικό). 



ΙΝΤΕΟΡΌςΤΙΟΝ. ον!ϊ 

τη νίτέας οἱ α εο/21/Η1έν Ῥοΐννοσπ {ιοισΏέ απά ἐπίπρς. Απά Ελῖς 

 κοινόν ἵδ ποτε ἀεβπῖίε]γ {νε οΓοαίῖνο {6βδοΏ ὙνλίσεὮ Ῥεῖπσ αἲ 

 οπος ἵπ οις πηπάς απά ἱπωππαποπε ἵη ἔἩο γνοτ]ά Ὀτίάσος ἔἶο σ]{ 
απ Ῥείνοεῃ εχίετπα] οΏ]αοίς απἆ {πε τεοερίϊνοα ἱπίε]]εοί. 

ον ΤΗ εκρ]απαίίοη οἱ Αεὶςεο]ο {Ώθοιγ οἱ α ογοαεῖνο ΓΘᾷΦΟΗΠ 
π πΠαΥ ὃε {λοισ]Ώί αΏ Ιηδίαπος ΟΓ ἴλπαί (επάεποεγ {ο πιοάεγηίζο απ 

' αποϊεπέ ρτοβίοπα ἸΠΙος πο οπο γγου]ά σεπετα]]γ ἁερτεσαίο ΠΊοτα 

ναι ἴο ρτοδεηέ υγῖέο. Ῥυέ 1 πια Ῥε δαίά αἲ Ἰσασέ Ενας ἵπ 
ενα {ασπιεηίαιν οίαίο ἵπ υνπίος Αεσίοίία Ἆας Ἱεβε Πΐ5 {Πσοτγ, πο 
4 ́οοιχος ἶ5 οΡρεῃ {ο α 5ίιάεπέ μη]ο5ς ης Ώς Ργορατοά {ο διρρ]απιοπέ 

. {0 5οπ1ε ἄερτεςε {Πο βοα{ίεγεά {λουρΗίς ν/μίοἩ {πα οπἱσίπαὶ (τεεῖς 

- ρτεδεηπί, Απά {πε Ιπεγρτείαίίοη νΠΙοἩ ας ]μδε Ῥεεῃπ σίνει 
ἄ πιαΥ Ῥο αἱ]ογγεά {ο οοπιρτεμεπά απά αἶςο ἵπ α ν/αγ {ο 5ου {πα 

ο αι οοπίαίπεά ἵπ ΠΙαΠΥ οἱ {ο ἀϊβοτεπί οκρ]απαίίοης ανλιῖοῖι 

| Ατἰδίοίε]ίαη οοπηπιεπίαί{οί5 Ἠανε ρίνεη οἱ {Πῖ5 ογεα(ῖνε {εΒΦΟΠ. 

ΤΠε ἀϊνεισεπεῖες οἱ νίαιν τεδροείίπρ Ατὶσίοί]ε πιεαπίῃπσ ΟΠ 
- Ειί δα Ῥ]εοί ϱο Ῥαεῖς {ο απ ϱαΠΙΥ Ρετῖοά ἴπ {ἔα Πϊδίοτυ οἳ Ατὶς- 
.εοϊο]απίσπι. Τῆς ἰάσα]ϊσεαπά ἐΓαηδοσπάοπία! ἱπέοτργείαξίοη πιεεῖς 

Ἡ αἰτεαάγ ἵπ Ἐπάεπαςδ: {πε πιοτο παίιταὶ απά επιρὶγίσαὶ ἵπ 

ΤΠεοριταδίας. Βαΐ ἴε ἶ5 νι Αἰοχαπάετ οἱ Αρμτοάϊκίας Εἶαί νε 
Πτι βπά α ἀεείάεά]γ λεϊδίο απἀά 5αρειπαίητα] τεπάειίηςρ ΟΓ {πα 

-'. οτεαῖῖνα τεᾶδοῃ. Αἰαεχαπάει τερατάαά 1, ἵε νοι]ά αβρεατ, α5 

'Ῥυτε]γ ορἰτιαὶ ασεΠογ αείῖης ας {πα Γαπάαπιεπίαἱ Ῥαφὶς ο[ ΡΊεπο- 

πῃεπα απά {ταηδπιί(ῆης ἴες ἵπβιεηποε {ο πιαπ’5 παίιτε {τοπι οι{δίά εἰ, 

ΤΗΙ5 δαρειπαίιτα] ἱπίετρτεία{ίοη οἩ {ο ρατί ο{ Αἱεχαπάει ϱχοί- 

οἶδεά πο ἱποοπβίάεταΡρ]ε Ιπῄιεηςεε οἨ {πο Αταρίαη ΡΠΙΟΣΟΡΗΕΓΕ ἵῃ 

πεάἰαενα] Ἐτορε, Το Ανίοεηπα ἴέ ἱ5 {Πε ραδδῖνο ἱπία]]εοί αἶοπε 

πλῖοὮ Ώας α Ρρίασε ἵπ {ο Ἠππιαῃ 5ο]; απά {πε οΓεα(ῖνε Ιπέα]]αςί 

Ῥεοοππες (ταηςπιυίοά ἱπίο α δεΓίε5 οἱ Ῥυίε δΡρἰΓΙ5, α ογοἰε ος 

Ιη{ε]]σεηοςς, οἱ νπῖοὮ {Πε Πἰσῃες οΏεά ἐλεῖτ Πσῆί αροῃπ ἔ]ιε Ιονγες 

απ] (ευ τεαοὮ {νε {ηήείεοίς αθεης α5 ἴλε ςρἰτίιαὶ αδεπογ 

"ΝΠΙς] ες πεατεςδί {ο ππαῃ. ἙἘπιαπαίοῃ {Πας οοπ]ες ἶπ {ο εχρ]αῖπ 

Ώπε αοίῖοη ος {Πἱ5 αο!ῖνε οἱ ογεα{ίνε Ιπίε]]εοί: {πε ἱπ{ε]ΠΗσ]β]ε {οτπας 

. ΦΙ6αΠΙ Ιπίο οι 5ομ5, ]μ5έ α5 οἨ {πο οίποι Παπά {πο δα Ὀδίαπίία] 

1 Έοι α {α]]ετ αοοουηί οἱ {ο απεϊεπί ἱπίεγρτείαίίοη5, νη(] τείετεποςς, 566 {ιο ποίες 

(ο 11. 5. 

ἆσῃ 

.ς 

ασ εκ ρομς Φε σρρρμμνυμωώς λε... 



τού 5 

ὰ ςς ' 

ον] ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΟΙΟάΝΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ. 

{ογπις ἀεδοεπά προη οο{ροίεα] πιαίίες: απἆ εας] αοί οἱ Κπον]εάσα 

πιεαης α ΠεςδΏ ἀεδοεπί οΓ {Πε Ιπ{ε]ΙρΙρ]ε {ογπις {τοπ {πα οΓεαεῖνα 

ΓεβδοΏ προπ οιΓ παζυτα] απἀετείαπάϊηρ. Α ποτε 5οΡες ΙΠίεΓρτε- 

{αΐ1οη ἵ5 {λλαί ϱίνεη ὮΥ Ανειτος». Το Πΐπι {Πα ραδσίνο Ιπίε]]αοί 

ἶ6 πιεΓε]γ ἴπε φεης]ῖνα οαραςΙγ ΒΥ υνπῖο] νε οαη ἀϊἰσηπριϊι απά 

οοπΊρα{ε οἱ{ δεραίαἴε δεηδαΐίοης. Ἑιΐ {τις Ιπίε]]εοίμα] οοση]ξίοῃ 

οπ]γ απίδες ΊνΏεη {πε ραδοῖνε απά {Πε αοῑΐνε Ιπίε]]θοί ατα ῬτουσΏί 

Ιη{ο οοπιρίπαξίοη: {Πί5 αε!ῖνε Ιπίε]]εοί Ῥεϊης ἴλπα {αομ]έν νηίοὮ 

Ρῖνες αοίιαἰ Ιπίε]ΗρϊΡΙΠ {ο {πε πιετγε]γ ροίεπ{ῖαΙΙγ Ιπεε]Ηρῖρ]ε 

Ῥμαηίαςπις οἵ Ρἰοίυτες οἱ ἱπιαρίπαίίοη. Ῥιέ ελ «οσπίΊνα Ρ{ο- 

55 ἵη υνΠῖο]ι έα {ήε/]εοίς αρεης ϱἶνες πιεαπῖηρ Τἴο πα {ηζείζες- 

ἴ βασφἔυ]ς ἵ5 5511 ἵπ ενειγ πηϊπἁ εδδεη(ῖα]Ιγ {πα 6απιο ΡΠεΠο- 

ΠΠΕΠΟΠ: “α1ἱ νο ν/εία αἴε απά 5]α]ἱ Ώε αοαιῖτα {]ιαίς ἱπίε]]εσξια] 

Κπον]εάσα Ὦγ οπε απά {πε 6απιε οοσπ]ἵνα ααῖ  Α πιΙςοὮ ]6ςς ᾿ 

πιείαρ]ηγαίσα] αεοοιηί ἶ5 ρίνεη ΡΥ ΤΠοπιας Αααΐπας: ἔλε ογθαίῖνα 

Ιπίε]]εοί Ῥεοοπιες Πτί]ε πποτο ἵη Πΐ5 Παπάς {μαι α {αοπ]έν {ος 

αὐσέγαςίήρ 6επετα] {οΓπ]5 {Γοπι οοηοτεῖε Ιπάϊν]άμα]ς. Ῥοίῃ ἔπε ραδ- 

δἶνο απά {Ἡε αοέίνε Ιπίε]]εοί ατα αοοοτάἰπρ {ο ΤΠοπιας ρατίς ος 

ἂδρεοίς οἱ {λε πάπια 5ου]: Ῥαΐ νυλ]]ε οἨη {πε Ιενε] οἱ ενε ραδαίνα 

Ἰη{ε]]εοί {λε πηῖπά ἶ5 α πιοτε ΡοβδίΡΙΠΙεγ {ος τοσεϊνῖπρ {οτπη5, ελα 

αοίῖνε Ιη{ε]]εεί εἨ{ςίεης απἀ Π]απιίπες {πα ΡρΠαπίαδπης, νυΠίοὮ αἴς᾽ 

ἵῃ {Πεπιδε]νες Ιπαϊν]άμα!, απά αὈρίτασίς {πε ΙἹπιε]Ηρίρ]ε δρεοῖες 

{τοπι {πεπι”. 

Μοάειηπ εχροηεπίς ο{ Αεϊςιοίε]αηίσπι Ώανε Ῥεεπ α5 ΠΕ] Ἱαί- 
πιοπίοις {Π εχρ]αἰπίηρ Αεὶίοί]ε ἀοοίτῖπαε,. Ττεπάεϊεηρατς, {ος 

ἱηδίαποε, τερατάς {]ε Ρρᾶδδῖνε Τ6βδΟΠ ἂ5 α αἶπρ]α εχρτεδδίοη {ο 

ἀεποίε αἱ] {ινε Ίονγεί οορηϊενε Ρονε(5 οἱ πιαπ”;. απά ἴποισ] 

ππαβ]ε {ο νῖενν {λα αοἲῖνε Ιπίε]]αοί α5 οπς γη τε ἁῑνίπε πι]πά, 

Ἡε γεί 5665 ἵπ Ἱΐ, α5 {Πο 5οιτος οἱ Πτδί Ρηποῖρ]ες, δοπιείμίησ ος 

ἃ ἁῑνίπε παίατα. Ζε]ει ἴακες α αἰπηί]ας νίενν οἱ ἔλο νοῦς πα- 

θητικός: ἴλε ῥαδδίνε {εᾶδοη ἶ5 “ίμε ν]ο]α οἱ ἔἶε ργεδεπίαξῖνε 

1 0οπάεηδεᾶ {τοπη (Ίε {α]]ες αοοοιπί σῖνεπ Ὦγ ἙΒτεηπίαπο οἱ {πε ἀῑβετεπί Ιπίετργε- 
(αοης ο{ Αεείοί]ε” οοποερίίοη., 

3 Οπιηες ἴ]]ας 4παςε Ρταεοθάιηί {αου]ίαίες ΙΠ ππάπι αμαδῖ ποάυπα οο]]εοίας απαίεπι5 
αἆ τες οορἰίαπἀας ροδίπ]απία νοῦν παθητικὸν ἀῑσίας ε5σε ]πάϊοαπιας. Ττεπά. (οηµμέµί. 

Ρ. 405. 6 



ΙΝΤΕΚΟΡΟΟΤΙΟΝ. οἶχ 

- Γβου]εῖος νηίο]ι σο Ῥεγοπά 5οΠβιοις Ρροτοερείοπ απάἁ ἱπαρίπαξίοῃ 
ο νμοιε γε τεαοβίπρ Ελα Πἰρ]εςέ 5ίασε οἱ {πουρ]έ”: έἶνο οτθα(ἶνο 

ι τεβδοῃ Ῥείπρ Ιδε]{ αρρατεπ{]γ ]μδί {Πῖς Ἠϊ]σ]εςί δίασε οἱ Ιπίε]- 

-.. Ἱεοιααὶ ἀενε]ορτησπί. Έεπαπ τοίυγης ταίμος {ο ἔἶα ροδίοη ος 

κ Α]εχαπάει απά {πε Αταβίαης. ΤΠε ογεα(ῖνο τεᾶσοῃ ἶ5, ης ἐλίπ]κς, 

'' απαϊἱοσοις {ο Μαἰευιαπο[με΄5 ἔπεοιγ οἱ φοεῖπρ {Πίπσ ἵπ (οά. 

[ Ῥοιτονεά ρεΓμαρς {Ποπ Απαχαροτας ἵε ἶ5 ἵῃ ἀεοῖάεά «οπβἰοξ νε] 

 ΠΠΑΠΥ οἴμει αδδογίίοης οἱ έλα Φίασγτίε: Ῥαέ ἴε ἶ5 Ρα Ιο5 Ίαβοιις 

το ἵΤγ {ο τεοοπεῖ]ο γαί Απσίοί]ε Ἠϊπιδε]{ Ἱε[ι αηςδοϊνεά. Απά 
Ἶ "]αδίῖν, Ῥτεηίαπο Ιπίετρτεί5 {Πε Ραδοΐνε τεᾶδοπ ἀ5 εηινα]επέ Το 

ια Ιπιασίπαίίνε οἵ τεργεφεηία(ίνε ΡρονγεΓ5 απά τερατάς {πε οτεα(ῖνα 

Ιπτε]]εοί ας {πε ορίἰγίεια] {αου]{γ νΏίεῖ ορεταίες ὀεογε αἱ]! {ποιρῃηε, 

απά {πετείοτε ορείαίες απεοηςείοιΙδΙΥ ---α {αου]ίγ νυλΏίς] οπος {ε ἶ5 

αρρ]ίοά {ο ους δεηδἰΊνα «αραοίίγ σῖνες ἵε ἴΊε πεοεδδαςγ ἱπιρυ]δα 

τος αεπσ οη οι δρἰίεααἰ παΐατε, αηᾶ 5ο Ῥεοοπιες {πε εβῃείεπί 

σαµ5ε οἱ ος {ποιςαί. 1{ ἶ5 ἵπ {αοί “πε ΗσΏί ννΠίο] Παπιϊπαίης 

Ένα ἵπιαρες ο 5εΠ5ε π]ακος {πε Ιπίε]]σίρ]ε, νηεΠπῖῃ {λε δεησίβ]ο, 

Ἱπονναβίς ἴο ες εγε οἱ ος πιῖπά᾿. 

ΤΠε δεαίίετεά (ταίῃς οχΏΙρί(εά Ὦ}γ ἔἶεδε ἀϊνειρεηπί {πιεοτίες 

- νου]ά 5εεπῃ πποτε ΟΓ Ίε5ς εοπρτίδεά ἵπ {πε οχρ]απαίίοη γνΠΙοἩ 

πας Ῥεεπ αἰγεαάγ 5αρρεςίεά. ΊΤΠε «γεα(ίνε ἰπίε]]εοί ἶ5 οἰεατ]γ, ἴο 

Ῥερίη ν(Π, ποῖ {πε Ιπ{ε]]ίσεποε οἱ ἀοά α5 5αοἩ: ἵε ἶ5, Απδίοί]α 

. εκρτεςα]γ {ε]]ς 5, “1π {πα 5ου] οἱ πηαπ Εἶναί έλα ἀῑδεηοξίοι νυλπίοὮ 

Ἱα ἀταννς ἶ5 {ουπά: απά ννλαίοενετ αοοουπέ Ίνα ρἶνα οἱ Τε πηιςέ 

Πατπιοπίσε νε] Επῖς οπε {αοξ. Ῥαΐ 1{ ΕΠῖς οτεα(ῖνε {ποισ]ί Ῥε {πα 

αοῖ οἱ παῖπά Πίο] {ος εαο]͵ οπε οἱ 5 {Γαηβ]αΐες α νγοτ]ά οἱ ρ]ε- 

ΠΟΠπεΠα Ιπῖο α υνοτ]ά οἱ τεαὶ οβ]εοίςδ, νΠ]ο] τοεπάοις πας ἴ5 
᾿ππετε]γ 5εΏ5µοςς «αραΡρ]ε οἱ {οτπιίπς ρατίς ἵπ α ταίοπα] εχρειῖ- 

επος, 1 Τε Ῥε {ο νετγ οοπάϊἴξῖοπ οἱ ἀῑδοιγδίνε {ποισᾗί Ῥεεααδε 

το νήθλοιέ {ξ ους ΙπεεΙ]εσξααὶ ΡοιεΓ5 ψοι]ά Πανε πο οβ]εοί οἩ Πίο] 

{ο ορεταίε---ε {οἱ]ονν5 {ναί 1ξ ἱ5 α Ῥτουεςδς Υ/ΠΙςἩ ἶ5 οοπΏπες {ο πιο 

οπε ἱπαάϊνιάμα], Ῥαέ νυΏίοὮ ενεΓγ πιαη 5οε5 {ἩτοιρΏ οοηδείοιδΙΥ 

ο οἱ υποοηροίοικἰγ. Τί τερτεδεηίς {λα νΕεΓΥ αοΐ ΥΠίςΠ οα]]εά πε 

1 "πνοτ]ά, α5 α ἐλίηςρ υυΠῖοἩ οου]ά Ῥε Κπονη, Ιπίο εχϊδίεπος: ἴξ ἔαῑκες 

1 ἙἘτεπίαπο, {ηγελούοσίο αες «4γ15., Ρ. 199. 



Ἶν ον 

οχ ΤΗΕ  ΡΘΟΥΟΠΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ, 

Ἡ5 Ῥαο]ς {ο {ε πιο ποπ ππαη Πγςί {ο)ςῇέ ἴλα αηπίνοίδε: απά ἴξ 

πας οαδΙγ αρρτοχϊπιαίε» {ο {μαί ιηῖνειδα] {ουιρΏί οἵ λόγος 

ΥΠΙοὮ ““νναςδ ἵη {πο Ῥορϊπηίηρ ”---αδ ἴἶιε ο ῥγ]ογ{ «οπάΙίοι οἱ α 

ταβοπα] εκχρετίεπςς---απά ΥυΠίο] ννας αἱδο (αοά Ππαδε[/{1, 

Ἠλ/Παί {πεῃ, Ιεί 115 ας], ἶ5 {Πο 6εηοταί δἰσπίῃοαπος οἱ ἵπιροτε ος 

Ατ]δίοί]ε΄5 {Ί9οίγ οἱ α οἴεαίϊνε {6αδοΗ, απά Πον) ἄοες ἵξ ίαπά {ο 

Πΐ5 σεηεΓαὶ Ρ5ΥΟΠοΙοςγ απά πιείαρηγρίον ΤΠε απΠδνγεί {ο {ια 

αιαδίίοη 15 (ννο[ο]ά. 1 ονέείοοπἹε5 ΟΠ {πε οπο Ἠαπά ἴπε απῖῖ- 

{πεδίς Ῥείννεεπ Ῥοάγ απά 5ος]; ἴ{ εχρ]αίης ο {πε οίμές Παπά ἴλα 

Ρατίς ρίαγεά ὮΥ 8εῃ5ε απά {ποις]μί τεδρεεί(ῖνε]γ ἵπ Κπονν]εάρα. 

20 1οηρ ας 5ο] Ίνα5 ππετε]γ {λα επἰε]εοἩγ οἱ {πε Ῥοάγ, ἔπε οκ- 

Ρἰαπαίίοῃ οἱ {πεί απίίγ απἆ «ο-ορεταξίοι Ίνα Ῥυΐ Πα]{ οοπιρ]είεά; 

απά {ξ ννας Που] {ο απάειδίαπά Ἠοιν πιετεῖγ πιαθετῖαὶ ρἵεπο- 

πποηπᾶ Ῥεσαπιε οορη] νε απά Ιπίε]]εοίιαὶ εοπά(είοπς. Βαέ η] 

ἴπο οοηδἰἀεταίίοη {ῑπαί 1έ ἱ5 οπΙγ {τοιρ] απ αοίέ οἱ {ποισΏί {ναί 

Ῥοάγ «απ Ῥα ΚποννΏ αἲ αἱ!, ἐλαί Ῥοάγ ἴ5 Ροάγ οµπΙγ {π 5ο {ατ 85 1έ ἵ5 

Ἱηίετρτείεά ὮΥ Ιηίε]]αοςσί, πο απ ε]εςίς υνπ]ο] ἔ]νε ἀεβηϊοπ οἳ ελα 

5ου] Παά οπΙγ ρατίία]]γ τοπιονεά ἶ5 ῬτοισῆΏί βπα]Ιγ {ο απΙεγ. Απά 

{ποισ] νο πεεά ποῖ αδδοτί ἴλλαί Αηϊκίοί]ο ΠΙπιδε]{ σανε {ΕΠῖς αρρ]]- 

οαέϊοη {ο 5 {Ίπεοιγ, ἵε σαηποί Ῥε [ας ντοπς ἵῃπ Ἡ5 {ο ἀτανν ἴπε 

οοπο]ιδίοης υυλίςἩ Ἠῖς ἐἶοοτγ νγου]ά 56οἱη {ο ν/ατταπΕ, 

ο{1]] στεαίε {5 {πε Ἱπιροτίαπος οἱ {Πί5 {Ίεοτγ οἱ Ἐεᾶρδοῃ ἵη 15 

Ῥεατίπρς οη Ατὶσίοί]ε᾿5 αεοοιηί οἱ {πε Ῥερίηπηίηςς απἆ ἀενε]ορ- 

πποπὲ οί Ἰπον]εάρο. Μοδ δειάεπί5 αἴαο αοφιαϊἰηέεά νε Εἶα 

Ροριίαγ 6ΙπΙπιατγ οἱ Απδίο(]ε΄5 ἁοοίγίπο---- 1] εοέ ἓι {ίεζεοίιη 

1ο 104 711 0711 5 δεΊςΗ. Απά ἵτ ἶδ α οοπραταἰνεΙγ εαδγ 

{αςκ {ο οο]]εοί α ΠπιπΙΡεί οί ρᾶδδασες ἵπ Πίοᾗ Ατίδοί]ε νου] 

56επῃ {0 πια]ε 5οη5ο {πο 5ουτοε οί αἱ ους Κπον]εάρε, ἔἶε 5ουχοε 

ονεπ οΓ οι αἱήπιαίε ρηποίρ]ες οἱ {ΠποιρἩί. ΤΠο Ἰαδί οπαρίετ οί 

ἔπε Ῥορίεγίος Απα]γίιςς νοι]ά Ῥο εδρεεῖα]Ιγ αιοίαεά ἵπ 5αρροτί ο{ 

οὔομ απ αοσοιηίῖ οἱ Αεὶδίοί]ε Φε {η1ςεΆγε οἵ ἘΡΙδΙΕΠΙΟΙΟΡΥ: 

αΏά ἴΏεΓα ἶ5 πο ἁοιρί Ῥαΐ Πιο Ρᾷδδαρο 1 ἴτ 5δίοοᾷ αἶοπε πγοι]ά 

ΏηαΚε {πε υνγίίοί α Ώιετο επιρἰγίσαΙ δεηδαΙοπα]5ί. Έοι ἴπε ροίπῖ 

1 ΤεϊοἈπιϊ]]ει ἆενε]ορες {πο οοπιρασί5οη {ατίἨετ, «{1 έτει 51 σεελίελές ἆ, Βεςή(ε 

(1874), Ρ- 999. 



ΙΝΤΕΟΡΠΌΟΤΙΟΝ. οχί 

ος Υ Απϊκίοί]α ἵ5 ]15ί {λαί ος ῥτίπιαΓγ άσαδ, οἱΓ 6εΠς- 

Ίοη5, ος οεοση[ῖνε {αου]έες, ατα ποί τεαάγ-πιαάο απά 

ἴπθά {αομ]έίες---ἀφωρισμέναι ἕξεις--- νε κφίατῖ {Τοπι πο 
΄δουτοε οἱ Κπον]εάρα {απ 5επςο-ρετοερίίοπ’. Απά {ια 

5 οχρ]αίῃ Ποιν {πε “ἴπροτη ἀἰδογϊπιίπα πρ {αοι]{γ᾿ οἱ 56Ώς6 

4 ΡΥ α εοπίπιαπος οἱ {πε δεηδαξίοη ἵΠ ΠΊΕΠΙΟΓΥ-- ον” α 

εΓ ο{ πποπιοτῖές 6Ο {ο {ΟΓΠΠ ΟΠ6 οχροτίεησα (ἐμπειρία)---απά 

{Γοιι εκρετίεπῃος ος Ποπ “ενειγ ιπίνειδα] νυλῖο] Ώας δεε]εά 

45 α οΠ6 Ῥεδίάε ἴηἩα πιαΠΥγ ” οοπιες {πα οπἰσίηπ οἱ ατι απά 

ο. ἎΝος οα ἴλα οΠαρίοι Ίεανα 5 ἵπ αΠΥ αποσγίαἰπίγ α5 

[ο Ίου ἴἶεσα ιπὶνεισαἰς αἴα {ο Ώο [οιπηποά. Α τὶσμε 15ο ο 

ηεΓα]σαξίοη απά αΡείτασίίοη οἶεατς 1ρ αἱ] ἔλλε ἁμπουΙέν. Απιιά 

Πακ οἱ βεηρίνα Ἱπιρτεβδοης, ἔἶα νε οεχρἰαίῃΒ, 5οΠ1ς 
ος οἴῖνος Ῥεοοπιός Πχεά α5ξ αηΏ οΡ]εοί οί οοηδοείοι5 οΏδες- 

Ἡ: απά οηΏσςς 5ο Πχεά ἴῖ Ῥεεοπιε α οεηίταο τοιπά ννΠ]ο] 

"Ἰπιργθδδίοηπς Πιαγ ρταάμαἰ]γ στοιρ {ἐλεπισεῖνες, ]μδί α5 

Φο]άΐοι νν]ο δίαγς ἵπε Βἰσμί οἱ Πς ἀε[εαίοά οοπιταάος Ῥε- 

ο5 α τα]]γίπςσ-ροϊπε {οπι νπ]ο] {εγ πιαγ αραίη τοςονεΓ 

Τι ἶ5 6μ5Υ {ο 586 Ἠοι ἔμε ρτοςςβς ΥΙ ϱο οη. Ἐουπά 

ρατείου]ας ἱπιργεβδίοη α ΏΙΠΙΡεΙΓ Οἱ ]κε βεηραίῖοπς στοιρ 
σε νεῬ---α εἶα»» οἱ Ίον/ε: ϱεπεΓαΠίγ ἵ5 5ο Γογπιεζ---απά {πε 

τος οἩ γνῖ(Ἡ ρε οἶτο]ες αη{Ι1 σεπετα] Ιάθας - 

ή. Παζ. ΤΙ. 10, 19ο0"10, οὔτε δὴ ἐνυπάρχουσιω ἀφωρισμέναι αἱ ἕξεις, οὔτ' ἀπ᾿ 
ἔξεων γίνονται γνωστικωτέρων ἀλλ ἁπ᾿ αἰσθήσεως. 

2014., οἷον ἐν µάχῃ τροπῆς γενομένης ἑνὸς στάντος ἕτερος ἔστη, εἶθ᾽ ἕτερος ἕως ἐπὶ 
λθε», ἡ δὲ ψυχἠ ὑπάρχει τοιαύτη οὔσα οἵα δύνασθαι πάσχειν τοῦτο. 

γὰρ τῶν ἀδιαφόρων ἑνός, πρῶτον μὲν ἐν τῇ ψυχῇ καθόλου, πάλιν ἐν τούτοις 
ἕως ἂν τὰ ἁμερῇ στῇ καὶ τὰ καθόλου οἷον τοιονδὶ ζφῷον ἕως ἕῷον' καὶ ἐν τούτῳ 

Ἴλον δὴ ὅτι ἡμῖν τὰ πρὠτα ἐπαγωγῇ Ὑγνωρίζειν ἀναγκαῖον' καὶ γὰρ καὶ αἴσθησις 

καθόλου ἐμποιεῖ. 



οχ]] ΤΗΕ ΡΡΘΥΟΠΟΙΟαΥ ΟΕ ΑΕΙΡΘΤΟΤΙΕ. 

ορεΓαίε αἲ αἷ]---Ιε 5οεπις {ο {οἶ]οιν {λαέ 56η5ε 15 ἵπ {πα ]αδί γοβδοΓὲ 

ἴπε οηἱβίη οἱ ουΓ Ἰάεας απά ος Κπον]εάρε᾽. Ῥιί αἱοηπρείάε οἱ 

ἴΠἱ5 επιρΏαίίο αδδοΓίίοη ΟΓ {πε να]ιε οἱ 8εΠ8ε ἵπ ρεπεταίπς 

Κπον]εάρε απά ἰάεας, οοπ]ες {Ἡε αδοτρ8ίοη οἱ ελα Κπον]εάρε ο{ 

ἴπο ἀρχαί οἵ Πτδί Ρρηποῖρ]ες οἱ ουΓ εχροτίεηοἙ {ο {6βδοη. Λα 

Ππά {Ἠεπι 5ο αοοοιπέεά {ος ἵπ {πε Ῥοδίετίογ Απαϊγιῖςος” απά ἵπ Ενα 

δἱχί] Ῥοοκ οἱ {με Ἐ{Πίος. ἸλΛ/ΗΙ]ε οπε εΠαρίει αδθετίς {λαί α5 5γ]]ο- 

σίσπι «απποξ Ιδε]{ 5ἡρρΙΥ {ιο ρεϊποῖρ]ες οη γ/Πίο] ἀεπιοπςίταξίοῃ 

τεςδί5 Ιπάμείίοηπ πηιιδί ἀΐδοονει {πεπι, αποίπετ ολαρίετ πιαϊη{αίῃς 

ἴπαί α5 πεϊίΠοιγ δοίεπος ηΟΙ οΡΙΠΙΟοΏ ο8Ώ "αρ ρίμ ίππο ο ννως. οΓ 

5οἵεηςε, ΓΕΔΣΟΠ 1δε]{ πιαδί Ῥο {πεῖτ 5οιτος". 

ΤΠπο οοηίταάϊςίίοη ΥΠίοὮ ἶ5 Ἠετε αρρατεπί απἆ νλ]ς]ι ἶς ἵῃ 

βοοογάᾶαποε νΗ(π Απίοί]ε' Ρεπετα] αἰίιάε προῃπ ἔἶε αβ]εοί 

ση ΟΠΙΥ Ῥε 5οϊνεά, 1 ἴξ Ῥε εχρ]ἰοαΡ]ε αἲ αἲ, Ὦν α ἔταε απάετ- 

σίαπάΐηςσ οί Πΐ5 οΓεαίῖνε Γ6δοῃ. Τί 5εεπΙι5 πο ἁοιδί αἱ Εις 

βἱρΏί αΏευτά ἴλαί οπο απά {Πο 5απιο υτίίες 5πομ]ά αβδίση {πα 

οπἱσίη οἱ οἱ Ιάεας, ἴ]Ἡε Πτςί Ῥερίππίηρς οἱ ος Κπον]εάρε, αἲ 

οπο {πιθ {ο 86ᾳΠ56, αἲ αποίπεγ πια {ο Ι685οΟΠ. ἙῬμΐ ὦὪς Ἰανο 

Ροπε α Ίοηρ ν/αγ ἰον/ατάς τεοοπεί]πςρ Πῖς5 οοπβ(οίῖπσ βίαίεπιεπίς 

νπεΠ νε απἀειδίαπά {λαί α ογεαίῖνε {6βδοη αδ {πε {ποισΏί ννπίο]ι 

΄/4ῇ65 ἴπίηρς, ὙΥπὶο] οοηδίταοίς απ Ιπίε]Ηρ]ρ]ε ννος]ά, ἶ5 {πα 

Ώεςεδδα{Υ Ρτεδαρροβ!ίοη οἱ 5εΠ5ε-ρετοερίίοη Ιεδε]ί, Χο ἆο 

οἴμεί Ρᾶδδαρες ΥΠΙΟἨ παϊρ]Ώί Ῥε Ῥτουφῆί {ογνατά ἵπ δαρροτί οἵ 

Αἱδίοί]ε΄5 δεηδαΙοπα]ΐδπι τεα]]γ οοπβ]οί νι είς Ιπέεγρτεία{ίοῃ. 

Νο ἁοιρί Αεὶδίοί]ε 5αγ5 {ε ἶ5 ἱπιροδεῖρ]α {ο οχετοῖδο ἔλοισ]ί 

υηλοι{ {πε Πε]ρ οἱ α βεηφμοιις ἵππαρς---νοεῖν οὐκ. ἔστιν ἄνευ φαν- 

τάσµατος---απά ἴλο Ρ855ασε τηῖρ]ί Ρε {ακεπ {ο πιεαη {]αί ἐπουσΏέ 

Ι{δε]{ Ῥίεδαρροδες α οοηδίαπέ 566η5µους αοοοπιραπἰππεηε 45. {1ο 

1 Ρον. 4παζ. 1. 13, δἱ95, ἐπαχθῆναι δὲ μὴ ἔχοντας αἴσθησιν ἀδύνατον τῶν Ὑὰρ 
καθ ἕκαστον ἡ αἴσθησι». 

3 ποοῦς, ἐπεὶ δὲ τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἕξεων αἷς ἀληθεύομεν αἱ μὲν ἀεὶ ἀληθεῖς 
εἶσι, αἱ δὲ ἐπιδέχονται τὸ ψεῦδος, οἷον δόξα καὶ λογισμός, ἀληθῆ δ᾽ ἀεὶ ἐπιστήμη καὶ νοῦς 

καὶ οὐδὲν ἐπιστήμης ἀκριβέστερον ἄλλο γένος ἢ νοῦς, αἱ δ᾽ ἀρχαὶ τῶν ἀποδείξεων γνωριμώ- 
τεραι, ἐπιστήμη δ᾽ ἅπασα μετὰ λόγον ἐστί, τῶν ἀρχῶν ἐπιστήμη μὲν οὐκ ἂν εἴη' ἐπεὶ δ᾽ 

οὐδὲν ἀληθέστερον ἐνδέχεται εἶναι ἐπιστήμης ἢ νοῦν, νοῦς ἂν εἴη τῶν άρχων. 

3 21, Λές ΝΙ. 3, 1130, εἰσὶν ἄρα ἀρχαὶ ἐξ ὧν ὁ συλλογισμὸς ὧν οὐκ ἔστι συλλο- 
γισµός' ἐπαγωγὴ ἄρα. νΙ. 6, 114137, λείπεται νοῦν εἶναι τῶν ἀρχῶν. 



. Ώ  ΙΝΤΕΟΡΠΟΤΙΟΝ, οκ! 

οἱ 15 αοεῖοπ!. Ῥιέ ἔΊοιο ἶ5 πο οοπέγαάἰο[ίοη {Π Πο]άϊπρ 

οπε Παπά {παί (πουρ]Ώέ τε αῖτες {ος Τίς εχεγοῖςο απ οΡ]εοί 

ἆ ὮΥν 5εΠ5ο απἆ ππαϊπίαϊηίησ οἨη {με οίπει Παπά Ίἶαί 

 τεηαῖτο {ο Παππϊπαίο {Πί5 οὐ]οσί ἵπ οτάες εἶναι Ιέ 
Ἰπ]ς Π, ΤΠο Ώννο Ρροίπίς οἱ νίονη, ἵη {αο, τείε {ο ἀἰ[ετεπέ 

οἵ δίασρες οί {ο Ἱνογκ οἱ Κπον]εάσο. Ἰλ/Ππεπ Απὶσιοί]ε 
αἲ Τε ἶδ (ποισ]Ώί υνΠΙοὮ σῖνες ἰποισ]ί 15 οΡ]εοί, Ἡς ἵ5 

το ἴπο ρτίπιαί απάἁ {απάαπιεπίαὶ αοἲ Ὦν υπο α 

παπά ἱπίετρτεί5 {πο πῖνειδε; γΊεηΠ Ἡς 5αγς ἴἶλαί 

] :. βπάς. 15 οῬ]οοί ἵω {πε ἵπασες οἱ 5εΏ5ε απἆ σ«αππος 

: τ αν]ελουέ {Άαπι, Ἡς ἶ5 τε[ετίπσ {ο ἴἶε εἰαβροταίίοη ἵπ 

α {λοισ]λέ οἱ {νο πιαίεγῖα]ς 5ο ἀείαοτπιῖπεά Ὦγ {οισ]ῆί, 

Επῖ5 πιετεῖ]γ ΠιεαΠ ελαί Απδίοίιε σανο α φιῬ]εοίίνε 

ἵοη ἴο απ οῬ]εσξίνο {[αοί---ἴ]λαί Ἡςο τοσατάσά ἴἔἶνο Γοπι5 

σ ας ἱπιργοβοίπρ {Ποπιδε]νας ὦγ {είν οτυΝ αεζίο; ΟΠ ἔἶια 
1ος Ελαί Ἡα νήσηες 5 {ο Ῥε]ίενε {ναί “ἴξ ἶ5 οπ]γ ἵη ους 
µ5η655 {Παί {πο εἴειπαὶ Ίάεας οἱ ἰταηδίεπί ΡΠεΠοπιεπα 

.οοηκεῖοις οἱ {πεηπιδε]νες :” 5ο Πιαί “{πο ογεα(ῖνε Νοις 

8ΙΠΙΡΙΥ {ια {οίπις οἱ (λληςσς αοίἶηρ {Ώτοιρ] ἔπο ἱπιαρίπαξίοῃπ 

Ρορρϊρίἡέ]ες οἱ 5αΏ]εοίίνε οοπεερίίοπ".  Έος Απϊδοί]ε 
| "ελα ίπσς πιακε {ποιρ]έ, Ῥαέ {μα ΕνοισΏε πιαἷκος 

ισ5: απά {λοιρ]ι ἵνα πανε Ίο5ε5 δἱρῃί οἱ {πα «οττεδροπάεηοο 

νθοῃ λα νο δἷάες οἱ {ινε τε]αίίοη, 5ο ἴλαί ος {ποισ]ηί {5 

ον ας {ξ Ίνετε Επάίπο {εί ἵα Ελίπας, Ἡο ἵ ποπο Ελα Ίεςς 
το ἴἶναί Ίε ἶ6 ἰλουρΏέ υνηίοἩ οίαπἆς Πε ἵπ ές απίνειρα. 

αὈέ Τε ἵ5 νηΠπίπ Ελο ΡΠοΠοππεΠα Οἱ 56Ώ5α {]λαί {πο {οτης 

2Ώ αἴ6 {ο Ὦε ἁϊδοονετεά---ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ 

. ἐστι---Όυί Εί πιεΓε]ν επιρῃαδίζες {ἴἶα {αοί επαί Τε ἶ5 

 ῬΠεποπιεπα ατε ἔλοιρᾖί ελαί λε ατο Ιπίε]Ηρίρ]ε {ο 

Άΐευν, 1. 440330, νοεῖν οὐκ ἔστιν ἄνευ φαντάσματος' συμβαίνει γὰρ τὸ αὐτὸ 

:τῷ νοεῖν ὅπερ καὶ ἐν τῷ διαγράφειν' ἐκεῖ τε γὰρ οὐθὲν προσχρώμενοι τῷ τὸ 
οί ον εἶναι τὸ τριγώνου, ὅμως γράφομεν ὡρισμένον κατὰ τὸ ποσὀν' καὶ ὁ νοῶν 

κἂν μὴ ποσὸν νοῇ, τίθεται πρὸ ὀμμάτων ποσόν, νοεῖ δ᾽ οὐχ ᾗ ποσόν. ΟΡ. 
ΠΠ. 7, 491217, ΤΠ. δ, 43236. 
ζε{ οί Λευέοτυ ος Οεΐοῦετ, 1881. 

ΑΚ. ᾖ 



οχίν ΤΗΕ  ΡΘΟΥΟΠΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

5εῃ5α; {παί 1 ἶς ἵπ αρρ]γῖηςρ {Πεπιρε]νες {ο απάἆ Ρεϊπσ επιροάἶεά 

η ΟΙ 5εΠΏδΙοΙς εχρεΓίεηοε {λαί {ιο Ιάεας οἱ {αβδοήπ ραΐῃ πεί 

{τας ἱπιροτέ. Απά {ποιρ]ῃ {πο Γουπις ο{ {6αδοπ ατα {πας οοπίαϊπεᾶ 

νηθΠῖη {πε νεΠλῖοἰε Ο{ 5επςα, ἵέ ἶ5 5611] Γ6αδοἩπ ΥΠίοἩ ἶ5 ἔπε οα 56 

απά οπἰθίη οἱ {πεπι ἵπ {Πμίησς: ΓΟΓ {πο τοᾶςοΠ ἶ5 ]αδὲ ἴπο «οἩ- 

φΠαίϊνο {οίπι ΥΠίοὮἃ Ιδε] ἀείειπιίπες απά αρρ]ᾗες ἔπε {ουπης 

αηΏά οαἰεροτίες οἱ εχἰςίεπος ]μδί ας ἔἶε Ἠαπά ἶ5 {πε ἱπδίταππεπί οί 

ἱηδίταπιεηίς, {πε Ιηςίγαπιεπε νλίο] πιακες απἁ αδερ οἴλει ἵπ- 

5ίΓΙΠιΘη{53, 

ἨλΠαί ας Πο]άς σοοά οΓ {πο οπίρίη οἱ οι Ιάθας οοφξτοῖιή 

αΡρ]ες αἶδο ἵπ πο ἷερ άεστεε {ο {με οπσίπ οἱ ους αἰλίςαὶ 

οοπεερίίοη5. ΤΠεγ αἷξο ατα {πε στονί]ἡ οἱ εχροτίεποε Π]απηί- 

πηαίοά ὮΥ {λε επείσγ ΟΓ Πεᾶδοῃ. Ἐίμίος Ἱπάρεά πιὰδε Ῥε 5ειάἰεά 

Ὦγ «οηδίαπέ το[οτεπος {ο Ρειςοπα] εχροτίεποε: 1ὲ ἶ5 {πε ρατβῖευ]ας 

[αοί υνΠῖεὮ πηςί {οΓΠ {πο σίατίησ-ροϊπίε οἱ {πο πιοτα]δε: απά 

Π ἵ5 Ἱαςδί Ὦγ ρταάια] εχρεΓίεποε, οοηδίαπί Παδίιαίίοη (ἐθισμός) 

ἴναί ἴ]ο ἀρχαί οἳ οοπάμοί παδέ Ῥο τοα]ζεά”. Έος ἴἶεδα 
Ρηποῖρ]ες ατα ]μ5ί {πε πποίίνες {ος ΥνΠΙοὮ οί αοΐ5 αἴο ἆπε: (εν 

επιροάγ {πεπιδε]νες ἵη ος Πΐσ]εςί Ιάσαὶς οἱ νυπαί ἶ5 ]αδίαπά ἴτιε : 

απά ας Ιε ἶ5 νίοε ψλῖο, ἀεδίτογς 5µος Ρρεϊποϊρίες 5ο 1 ἶ5δ ἴπε 

εχρετίεπος οἱ α πιοταὶ [ο υΏίοῖ {οιπι απά Ρί6δεινες Ενοπα”, 

ΤΠεγ οοηδεαία {πο πια]οί Ρτεπηίς5 ο{ {πε Ρρτας(σαἱ 5γ]]οσίδπι Ὦν 

υγπ]ος ους οοπάιςοί {5 ἀείειπιῖπεά: απά {πε υαπῖνειδαὶ Ἱετε α5 

εἰδεντετα ἶ5 ἴπε Ρργοάιοί οἳ ἴπε Ἱπάμοίῖνε ρίοσς5ς ὮΥ πγΠῖοΙ. 

ἱπάϊνίάιαί5 οοπιθίπε {ο {οίπ α ιπίνειδαί {ταμ'. Ῥαΐε είς 

ἶ οπ]γ Πα] οἳ Αιςίοί]εῖ απα]γαί. Τί τεπιαίηπς Πατίπες {ο ὃε 

αάάεά [πας ἴΏεςσο ρατίίουίατ πΥΠίο] {πάς 5ο {ο πιακο πρ {πε 

αηπίϊνεισα], το ιίτε {ο Ῥε Πχεά απάἀ Ιπίετρτείεά Ὦγ {εαδοπ: απά ἰΓ 

Ίο ρίνο {πο παπιο Οἱ αἴσθησις ἴο {πῖδ αρρτεΠῃεηδίοη οἱ ἔα 

Ἱπάϊνιάιια], νο πιαδέ ΓΕΠΠΕΠΙΡΕΙ {παί 1 ἶ5 αἷςσο αἲ {πο δαπιο {πια 

1 /34251, ἡ χεὶρ ὄργανόν ἐστιν ὀργάνων καὶ ὁ νοῦς εἶδος εἰδῶν. 
:Σ. Λίο Τ. 4, 61 1. , 41. 

ὃ ΕΛ. Λίο, ΝΙ. 8, ΙΙ49ΡΙ6, αἱ μὲν γὰρ ἀρχαὶ τῶν πρακτῶν τὸ οὗ ἕνεκα τὰ πρακτά’ 

τῷ δὲ διεφθαρμένῳ δι ἡδονὴν ἢ λύπην εὐθὺς οὐ φαίνεται ἡ ἀρχὴ...ἔστι γὰρ ἡ κακία 

Φθαρτικὴ ἀρχῆς. 
4 ὍΙ. 11, 4, Τ14Δ) 2 ΥΙ. 14, 10, 114331. 



ΙΝΤΚΟΡΌςΤΙΟΝ. οαχν 

Οἱ γΘαδοΠ".. Τ]ο τουοσπίΕίοη, ἵΠ 91οσί, οἱ ἔλο ρεϊπείρί]ας 
5 ἵ5 απ ἱπδίαπίαπεοις ἱπιπιεάϊαία αοἲ ο] ταδεπβ]ες 

: αρρτελεηρίοη οἱ {πε 8επ5ς, Ῥιΐ ἴὲ ἶ5 απ αοῖ ποί Ἰ]κα 

οἱίοη οἳ {πε δροοίαὶ 5εη5δες Ῥιΐ ταίῃὮει Π]κε {πε πιαίῃςε- 

5εη5ε ΥΠΙεὮ εοπιΡίηες α ΠΙΠΙΡεΓ οἱ ἰδο]αίεά ροίπίς ἱπίο 

σεοππείτίο βριγο”. 

η {λοη, ἴέ πονΥ οπΙγ τοπιαῖης ἔο αάά, ἶ5 οδνεπΕίαΙΙγ νν]ναξ 

η ἴπε ἱπάϊνιάιμα)”,. Τε ἱδ πο ΊοηρεγΓ ἀερεπάεπί οἩἨ 

οοπά(ίοης κα {πε οίμει οορηίἤνοε απἀά επιοίίοπαὶ 

π ους παέιτο: {ξ ἶ δοππε(πίπσ οἱ α ἰγαηδοσπάρηία] 

ςοπιε(Πίηρ αυΏίοῖἃ Ὀτίησς 5 Ιπίο οοηπεοξίοη νυν] 

θε”. Απά ἔἶις νε οαηποέ οπαιίτοε αβοιί ἔἶε Εἴπιο 

2η «Ώπῃε ἰπίο εχἰδίεποε: 45 αΠ αοίια[ζεὰ δίαΐς, 8οΠ1ε- 

εἩ ἆοες ποί ὄεεοΜε ἐνέργεια Ῥαί 5 εδδεπίία]Ιγ Ιεδε]{ 

οᾳ, 1έ πενεί Ῥεραπ {ο οχἰςί---ταίηαι 1 ἶ5 οοενα] γη Εἶιο 

1 ἵ5 οπ]γ {π ἴῖ Ρειδοπαὶ αρριοαίίοη ἴο εχρετίεποα 

-απά ιποςαρίηο ἴξ ἱ5 ου(δίάς αἱ! τε]αξίοπ5 οἱ {ἶπιο, 

| 5πο] {ποιρ]Η{5 ἵνα ραςς Ῥεγοπά {πε ἀἰδεποίίοη Ῥείννεεη 

απά α Ῥαδδῖνο {6ᾶδοῃ. Ίος {ο νο ἴε πιυςδί Ῥο τε- 

| αἴο ποί “νο τεᾶσοῃς:” ἴπεν ατα πιοτε]γ ἁἰπετεπί 

νἰοννίηρ {ο ννοτ]ς οἳ Γεᾶδοῃ: απά {πο ραδδῖνο ἀῑδοιγείνε 

πηνίο] ὄεεοπες ενειγίλίπρ απά αρρ]ες Ιδε] {ο {πε 

“Ῥεποπιεπα οἱ εχρετίεποε 5 οαραΡίε ο 5ΗοἩ αοίίοι 
5ο [ας ας Ιί5 οὐ]οοί ἵ5 ἀείοιπιίπεά {οι ἴί ὮΥ οτεα(ῖνε 

Απά ἵε ἶ5 {λετείος Πππεοεβδδατγ {ος Ατὶσίο]ε {ο 

ἔλο τεαδοη οί πγΠπῖο] ο 5αγς {παί ἴέ 5 Ιπίτοάιοεά ΄{τοπι 

τἩ, αμθοον ἐκ τῶν καθ᾽ ἕκαστα τὸ Καθόλου τούτων οὖν ἔχειν δεῖ αἴσθησι, 

ζ- Δύο, νΙ. 8, ΤΙ42326, ἀντίκειται μὲν δὴ (Φρόνησι) τῷ νῴ' ὁ μὲν γὰρ νοῦς τῶν 

οὐκ ἔστι λόγος, ἡ δὲ (φρόνησι») τοῦ ἐσχάτου, οὗ οὐκ ἔστιω ἐπιστήμη ἀλλ᾽ αἴσθησις, 
γῶν ο», ἀλλ) οἵᾳ αἰσθάνομεθα ὅτι τὸ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς "ο τρίγωνον. 

αί 38 εἰσί, καὶ ὅλως τὰ εἴδη καὶ αἱ µορφαί (οὐ γὰρ το λευκὸν γίγνεται ἀλλὰ τὸ 

ὀν). ΟΡ. Τεϊομπιί]]ες, Ρ. 287. 
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οχνἰ ΤΗΕ ΡΘΟΥΟΠΟΙΟΙΣΝΥ ΟΕ ΑΕΒΙΡΤΟΤΙΕ, 

υη(λοι{: ελαι ἴε ἆοες πο Γεδι]{ {Γοπι ππετε Ρ]γδίσαἱ σεπεΓαβίοη 

ἵπ {πο γναγ ἴἶαί {πε [αοι]έες {ος διρίαἰπίπσ Π[α-- ἴπε ψυχὴ 
θρεπτική--ΠΙαΥ Ῥοε φαϊά {ο ἀοὶ. Χο ἁοιδί α5δ 5ο Ιπίτοάπεεά 

Πίο {πο πηῖπά {λί5 ογεαίῖνα τεᾶδοΏ ἶ5 οπ]γ α δύναμις: Ῥαΐς νε 

Πτςί ΚεΥ {ο απἀειείαπάΐπρ Ατὶδίοί]ε ἶ5 ο Κπονν ἴπαί δύναµις απά 

ἐνέργεια ατα τε]α[ίνο ἴεπις: απά ἐἶναί ναί ἵ5 απ ἐνέργεια ἴτοπα 
οηΠε αδρεοξ ΠΙΑΥ Ῥε α δύναμις ἴτοπι αποίπετ. Απά ας Ατὶρίοί]ε 

ΠΙΔΥ Ρογ{εοίΙγ ννε]] 5αγ ελαί {πε ἁἀἰ[βετεπί {οτπι5 οἱ 5ο] πας 

εχἰςδί η πιαη ΡροϊεπείαΙΙγ Ῥείογε {πεγ ἆο 5ο ἶπ αεἰπαΠίγ” απἀ γοί 

Πο]ά ἐλπαί 1ε ἵ5 ἵῃ ροίεηῖα] Γοσπ ἴἔλαί Γεαδοη α5 απ αοίμαὶ οἵ 

Γαίηα: αἩ αοἰια]ζίπσ {αου]εγ 6 Ῥτεδεπέ οτἱρίπαΙν ἵπ πῃαῃ. 

210. α νίει’ αἲ Ἰεαδί ἵ5 ρεΓ[εοίΙγ οοηβίἰδίεπί γη πε νίενν 

ΟΓ Τ6βδΟΠ 5 α οτεαίῖνε Γαου]έν νλΏίοἩ ας Ῥεεπ Ίετε δεῖ {οΓίῃ. 

Ῥος ἔμα οτοαεῖνο τεᾶδοῃ ἶ5 ]μςέ, νο Ἠανο 866Η, {πα 5ουγος οἱ 

ἴποςδε σεποτα] {ογπις οἵ οαίεροσῖες ὮΥ Πε α υνοτ]ά οἱ 5εη5ς 

Ῥεοοπιες α υνοτ]ά {ος Ιπίε]]αοί. Βιί οἱ οοµΓδο 516Ἱ οαίεσοτίες 

8τε, {ο δίαγὲ γ{Ἡ, οπ]γ ἱπιρ]ίοῖε {π οκρετίσηος, {ευ αἴε πιεΓε ΡοίεΠ- 

Πα] Γουπῃς ν/Π]οὮ οα/ Ὃε αρρ]εά ἴο εκρετίῖεῃοε: απά ἴπε γραµ- 

ματεῖον οἱ ἴπε Ἠιπιαῃ πιῖπά 5 αἲ Πι5ί ἀεςείαίε οἱ αηγίμίπς 

Ῥαέ {πα ἔογπις ἐΠεπιδε]νες ΙΥΠίοἩ, α5 ἴπεγ Πτοί εχίδε ἵπ ἴ]ε 

τη, ατα Ἱπάοεά Ροίεπ{α]γ αἱ] επίησς---αΏ]ε ἴο εχρ]αῖῃ απά 

ἱπίετρτεί αἳ] ἴλεο δεηκαίίοηπς υΠίοἃ {ἐπίπος «8η «οΠπνεγ---Ρ{ 

Δοίια]]γ ποϊµίης; ἀενοίά οἳ αΠγ Ρατηουίας ορητεπί ΠΕΙ εχ- 

ΡεΓίοηςε Ρρτον]άςε ἔπεπα ν(Ώ 1. 

ΧΙΙ. ΤΗΕ ΊΛΠΙ, ΑΝΌ ΡΕΑΟΤΙΟΑΙ, ΚΕΑΞΟΝ. 

ΤΠς απα]γοῖς οἱ πιαΏ α5 α οοση νε απά Ιπίε]]εοίιαὶ Ρεΐης ἶ5 

Γοἱ]ουνοά Ιπιπιεάἰαίεῖίν ἴπ Απὶςίοίιε ὮΥ {λε αοοοιπί οἱ Πίπι 5 4η 

αε[ῖνα απἆ οοπαείνε Ρεῖης: απά έλα {ἶιεοιΥ οἱ Κπονήπρ ἀείειπιίπες 

ἀἰγεςί]γ Πὶ5 ἔπεοιγ οἱ αοίίῃς. 1{ παὶρΏί ηανε Ῥεεπ εχρεοίεά {παί 

1 2 (η. 4. ΠΠ. 3, 736927, λείπεται δὲ τὸν νοῦν µόνον θύραθεν ἐπεισιέναι καὶ θεῖον 

εἶναι μόνον οὐθὲν γὰρ αὐτοῦ τῇ ἐνεργείᾳ κοινωνεῖ σωματικὴ ἐνέργεια. 

3 1014, 726015. 



ΙΝΤΕΟΡΌςΤΙΟΝ. οχν!ϊ 

Γπιεάϊαία οίασο νγου]ά ανα Ῥεεῃ ἀϊδοιδδεά, απάἁ ἐἶλαί Ῥε- 

ἄῑπο {ο αΠαΙΥ7ο ΠΙαΏ α5 αΠ αοεΐνα Ῥεΐηρ Ἡς πνου]ά 

{οά Ἠϊπι ας επιοίίοπα]. ῬΒπέ πεϊπετ ἵπ ἴπο γεΛοίοςγ 

Ένα Εελίο ἆοεο Ατὶοε]ε σἶνο 15 ΑΠΥ ἁοοοιπέ οἱ Εἶα 
Ίσ5 α5 5µοἩ. Τί ἶ5 ίπο Ρον/οτς απ [αου]έίες πο {]ε 5μδοερίῖ- 

ος οἱ πια νε πν]ίο]ι Ἡς ἶ οοοιρίοά: απά απιοπσ 5ο] 

΄ηο Ρίαος ἶδ Ι6βί {ος ο πάθη ο επιοίοπδ. Αί Ενα 

πσ ἱπάσεά οἱ {ἶια ἐγοαβῖδα, ἔλεςε {εε]ίπσς Ἱαά εχοῖ(εά οοΠ- 
Ἰηίοτεςί ἵπ Ατὶδίοί]ε: ἐλείγ 5επη-Ροάϊ]γ εἶατασίει παά 

"το Ἠϊπι {ο 5µσσεδί 5οπιε οἱ {πε πιοςδί ἀϊβιου]έ αιιεδίίοπ5 

ια ννου]ά Ἠανα {ο ἀῑδομς. ΤΠε {εε]πσ» Ἡο 5αν’ Ίνοτο 

πιατετία]ζεά ΠοῖΙοηΏς (λόγοι ἔνυλοι) απἁἆ οοι]ά οπΙγ Ῥε 

'ἆ «οττας(ἰγ ὪΠεΠ εχρἰαϊπεά πο πιετε]γ {Τοπ λε δίαπά- 

οἱ νε ρ]ιγσίοῖςί ο: Ρηγκἰο]ορίςέ, Ῥαΐ αἶδο {οπι {παί ο{ εἳνο 

1Ώ ΟΥ πιεϊαρἡγκίοίαπ. ῬΒμαέ ἴἶνε εοποερίίοη οἱ 5ο] α5 α 

8ο] ος Ρετίεοί τεα]Ζαίίοη 1Ιείε, Ιὲέ νγου]ά 56εΠ1, πο οΡ- 
εν {ος ἰτεαίίπρ οί {πε {εε]πσς. Μαπ ἶδ απ επιοῖοπαἰ 

κψ 

α Ραΐζμοίίς οἵ επιοβίοπαἱ 5οι]. 

{ο ἴ]λαο οΛείογίς απἁ Ἐέλίας Εἶναί νο παηςέ σο ἶ{ ἵνα νγοι]ά 

ιξ ναί Π]α Αιίκιοίο Ίας σαίά οἨ Ελα δυρ]οσοέ ο ές 

.. Ένει η ἔἶεδε {γεαεῖσε γν]ιαξ νο βπά ἵ5 ποῖ αΠΥ 5Υ5- 
"εκροβῖοη οἳ {ε {εε]ῖπσς Ῥιΐέ δἰπιρ]γ α ἀεδοπρίίοη οΕ 

αδροςείς οἱ {ποπι, ἸλΠαί νε Ἠανε ἴπ {λε /Λείογἰε ἱ5 α Ρορι- 
Πποαξίοη οἱ 5οπιε οἱ {πα πιοτε οδρνίοις {εε]ίπος {ο υΠίοὮ γα 

ρ]εοξ: {ιο {1Λΐᾳ σἶνες 115 αΠ απα]γσίς ο{ {πε ιηίνοετςδα] οοἩ- 

αηΏῖς οἱ αἱ! {οε]πρς. ΤΠεςε οοποοπηϊἑαπίς ατα Ρ]εασητο απά 

Γεε]ίπρς ἵπ [αοῖ ατα Ἰμδί ἴ]ο κίαίες ΥΥΠῖοἩ ατα Γο]ονγοά ΡΥ 

'α5ι ο απά ραίπ", Απά οἱ Ρἰσασιτο απά ραΐη Ῥ]αΐο Ἠαά σῖνοῃ 

ος {παν α5ια]]γ οχΠαιςίίνε αεοοµΠί. Ῥ]εαδυτε, Ἡς Παά εχ- 

πε, 8105 ΊΤοπι {πε πλήρωσις, ἴπε βΙϊπσ τρ απά φαΐΐς- 

3, 413023, ὅπου μὲν γὰρ αἴσθησι», καὶ μὴ τε καὶ ἡδονή, ὅπου δὲ ταῦτα, ἐξ 
καὶ ἐπιθυμία. 

4. Λίο, ΤΠ. 4, ΤΙΟΡΌ2Ι, λέγω δὲ πάθη μὲν ἐπιθυμίαν, ὀργήν, Φόβον, θράσος, 
”’ Χαράν, φιλίαν, µῖσο», πόθον, ζῆλον, ἔλεον, ὅλως οἳς ἔπεται ἡδονὴ ἢ λύπη. 



οχν! ΤΗΕ ΡΟΥΟΗΠΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΒΙΖΤΟΤΙΕ. 

{αοϊίοη οἱ α .Ργεοεάϊηπςσ φίαίο ο{ ἀεΠείεπογ; Ρραΐῃ οἩἳ ἴπε οἴπεί 

παπά ννας Ἰμδί {λα 5εΏ5ο οἱ Ἰναπῖ απἀ ἀεΠείεπογ, ἔνδεα. Απά 

{ποιρ]ῃ {πε εχρἰαπαίίοη Ίγα5 5δἡσρεδίεά Ὦυ απά τε[ειγεά ἀῑτεςίιγ 

{ο {πε Ροάϊἱγ ρἱεαδαγος Τε Ίνας 5611] Πε]ά Ὦγ 5 αιί]λος {ο αρρΙγ 

αἶδο {ο {πε Πΐρπει Ρἰοαδιτες α5 5ἰπιῖ]αγ]γ {λε αΠΦΙΥΕΙ {ο ἃ 5εη5ε ΟΕ 

γ/απί νγΏίο]Ὦ νύας νναϊίης {ο Ρα τερ]εηπίδῃεά Ὦγ ἱπίε]]εσίια] πουγῖςῃ- 

πεηπί, Ῥ]εαδατο αοοοΓάϊηρΙγ Ίγας5 αἱν/αγ5 α φένεσις, α Ῥίοςςδς 

ἑονγατάς έλα πογηιαὶ οοπάΠίοη οἱ α σιΏ]εοί, απάἆ {πεγείοτε α5 516] 

Ώενοας ἵπ Ι{δε]ί αΏ επά. Απά {λα {πθοιν Ἠαά «οηδοηεπ{Ιγ τ6- 

οεῖνεά α πιογα| αρρ]οα{ίοη α5 5Πεννίης, ὮΥ {πο αὔδεπος οἱ ΠπαΠίγ 

{Γοπῃ Ρἰεαςιτε, ε]αί ρ]εαδατε, {ακετ ῬΥ Ι5εΙ, εου]ά πο Ῥε {νε επά 

οἱ Η{ε. Τί 15 θἰπιϊ]ατ]γ {τοπι α πιοτα] Ρροῖπί οΓ νίεν εαί Απδίοί]ε 

απαΐγςες ῬΡ]εαδατα; απά Πΐς Ιπιπιεάϊαίε οΡ]εοί ἶ5 {ο 5Πεν {παί 

{πε ατσιπιεπί ννυΠίοὮ πιαϊπίαϊῖης {παί ρ]εαδατε «απποί Ῥε {πο ϱ1- 

2/31/14 ῥο/11, Ὀεσαιιδο οἱ 1{5 Ῥεΐπς α πιετα Ῥτοςεςδς {ογατάς απ επἆ, 

ἵ ιηδα(ϊς[αοίοιγ. Ῥαΐπει, Ἡε πιαϊηίαίης, Ρ]εαδυίε ἶ5 απ ἐνέρ- 

γεια : Τε αγίδες {Τοπ {πε {τεο ΡίαΥ, {πο απἰπιρεάεά, απγατεεά 

ορεταίίοη οἱ ους [αομ]ίες: Τε τεδι]ί5 Ποπι {πα οοηίαςί οἱ α 

Ρετ[εείΙγ αείίπσ οἵσαη ψΠ{Π απ αρρτορτίαία ορ]εοί ]μ5δί α5 ραίη 

ἶδ ΟΠ ἴΠε οοπίτατγ ἴμο τεδυ]ί οἱ (Πννατιοά οοηδίταϊπεἁ αοίίοη 

οη {λα ρατί οἱ εἶεμοι α θεησίενα οἱ ἱπίε]]αοίια] {αου]εγ᾿. 

ΟΓ 5ο] Ρ]εασυτα απάἆ ραίπ {με ἱπιροτίαποε ἵΠ ἔε ΕΟΟΠΟΠΙΥ ος 

πιαπ΄5 παίέυτα ἶ5 {παί ἵε ἶ5 Ίασε ἐωτουρΏ {παπα ἐλαξ Π]αΠ Ῥᾶδδες 

{Ποπ {]ε δίαίο οΓ α πιετεῖγ οοσπἰείνε απά Ιπίε]]εσειαὶ απά Ῥερίης 

ἴο Ῥε α πιοία] απά αο!ῖνε Ρείησ: “{ξ ἵ5 νε {πε 5εηςε Ρρετοεῖνες 

δοππεί(Πίπσ ας Ρ]εαδαπί ος ραϊπ{α] Ειαί {πε παπά α[ῆγπις ο: ἀεπίεδ 

Πτ---ἴπαί 1 Ῥυίδιςς Ιέ ογ ανοίάς 1”. Ατϊθίοε]ε ἵπ {αοῖ ἶ5δ {οπά 

1 114. Λίο ΥΠ. τα, 11313, διὸ καὶ οὐ Καλώς ἔχει τὸ αἰσθητὴν Ὑένεσιν φάναι εἶναι 
τὴν ἡδονήν, ἀλλὰ μᾶλλον λεκτέον ἐνέργειαν τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, ἀντὶ δὲ τοῦ αἰσθητὴν 
ἀνεμπόδιστον. ΟΡ. Σίἠ. Λίο. Χ. 4, ΤΙ74929: κατὰ πᾶσαν αἴσθησίν ἐστιν ἡδονή, ὁμοίως 

δὲ καὶ διάνοιαν καὶ θεωρίαν, ἡδίστη δ᾽ ἡ τελειοτάτη, τελειοτάτη δ ἡ τοῦ εὖ ἔχοντος πρὸς 

τὸ σπουδαιότατον τῶν ὑφ᾽ αὑτήν. πε {λαίογής οοπίεπί5 1!δε][ νν(Ἡ (λε ροραῖας (ἩεοςΥ 
οποἶθεά 1π ἴιε 2έΛέος, ο. ᾖαί. 1. 11, 1360033: ὑποκείσθω δ᾽ ἡμῖν εἶναι τὴν ἡδονὴν 
κἰνησίν τινα τῆς ψυχής καὶ κατάστασιν ἀθρόαν καὶ αἰσθητὴν εἰς τὴν ὑπάρχουσαν φύσιν, 

λύπην δὲ τοὐναντίον. 

Στ. 7, 2, 4315, τὸ μὲν οὖν αἰσθάνεσθαι ὅμοιον τῷ Φάναι µόνον καὶ νοεῖν' ὅταν δὲ 
εςσι 4 / - Α 5 Α ῃ Α ῃ 
ἠδὺ ἢ λυπηρόν, οἷον καταφᾶσα ἢ ἀποφᾶσα διώκει ἢ φεύγει. 

κκ τάμος άν ώ-ε, κά 

ολ πλ ὑσεχλὰ, 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ, οχῖακ 

"οἱ Ροϊπίίπς οιξ {πε οοιγοεδροπάεπος Ῥείνεεπ {πε Ρταοϊσαὶ απάἆ 

{πε 5ρεοι]αί]νο δἱάς ο Ἡάπιαη παίιτα, ἸλΠαί ἶ5 ἵπ {Ώε 5ρεοι]αί(ῖνα 

Ππίε]εείια] «ρῄΏετε (τιί] απάἀ εΓΓΟΓ, ἶ5 ἵπ {πο πιοΓαὶ απἀ Ρρτας(ῖσα] 

σοοά απά ενΙ]: Ὕνμαί ἶ5 ἵπ {λα οπο αβιγπια(ίοη απάἆ περα(ίοη {5 ἶῃ 

{πε οίπετ ριτδαῖε απἁ ανοϊάαπος), Ῥίεαδατο απἆ ραΐη ἵῃ [αο 

{οιπι ἀἰδιϊπείϊνε]ιν {πε Πε]ά οἱ Ἐτλίεςδ: απἆ {ο αδρεοίαΙ ἹγεαΚ- 

πες» ἵπ Φοοταίᾳε5’ Ιη{ε]]οσίιαὶ αρρτεΠΏεηδίοπ οί Ἐίλίος 5 ]αδί ελα 

[αοί ἴἶιαί Ἡε Ἰο[ πο τοοπι {ος {πο εΠεοί οἱ {πο πάθη ἵῃπ ἵῃ- 

Πιεποῖηςρ οοπάιοί”. 

Ῥυέ νν]ή]ε ους {εε]ίπσς οἱ ρίεαδι{α απἁ ραΐπ αἴο ἔλις ἔλο Ρ]ο- 

ΏΟΠΠεΠα οἩ υΥπΙοἩ ους πιοταὶ απἆ αοϊῖνε Η{α τεροςς, ἴΠεγ ἆο ποί 

επίες ἰπίο οί Η[ε α5 πιετε {εε]ίηπρς, α5 πἹοίο παίυγα] (επάεποίεςδ ΟΓ 

ππ{ογπιοά 5μ5οερεΡίΠᾳθ5. ΤΠοε 5απιε οοηςίγιοξῖνε γνος]ς, α5 Ιπίε]- 

Ιεοια]]ν ἐταπρί]αίες α πιεΓε 5εηςί(ΐνα Ἱπιργεβδίομ Ιπίο α τοαὶ οῬ]οοί 

οἱ οοσπ/{οη, ἀἱδρ]αγς Ιδε]{ αἶξο ἵπ Ῥυάίπρ αρ {πε πιοξῖνες νγΏῖο] 

α]Ππιαίε]γ οοπςεεαίε οι ψ]]5, απάἆ {πε ρταςίῖσα] τοαδοή ἶ5 θἹογ]γ 

ποίλίπρ Ῥαΐ {πο ἱπίε]εςίια] Γεβδοη αρρ]ίοά {ο οχρ]αίπ απάἆ ογεαίε 

αοοη. Της 5εΠδµοις ἵπιασεν Ο{ φαντασία νηίο] 5ασσεςέ οι 
οίῖοη αἴς ταα]]γ ΗΕ] εἰδα ἔλατπ πἹετο 5εΠ5α{ἱοΠ5; ἰε ἶ5 οπΙγ νΠεΠ 

{πε πα]πἁ Ρρτοσεεάς {ο νίεν’ {πεπῃι α5 σοοά οἱ εν!] {παί Ιέ ριτδιες 

ος ανοῖάς {πεπι”, ΤΗις {πε φεηςίῖνε οἱ επιοβίοπα[ οαραοῖείες οί 

ους παίατε ατε Ῥαΐ {πε πιαίετία] δΏσίταίαπι, ἴΏε ὕὅλη οἱ ος πιοτα] 

εκρεΓίεηῃσε, Το εοηδίταοί α πποτα] γγοτ]ά Ὕνα πιιιδέ {7190 ελα 

5εηδ](ῖνε Ιπίο ἴπε ταῖοπα], {πε ῬΠεποπιεπα] ἱπίο {πο τεα], ]αδί α5 

πα τοαῖταο {ο ἆο ἴπ οτάετ {ο Ῥαϊ]ά αρ απ Ιπίε]Ισίθ]α ννοσ]ά; 

πε πιδί (]η]ς {πε πιαίοεγία]5 υνΠ]ο] 5εΠ5ε 5αρρ]ες απάἆ ἀΐδοονοες 

ἵπ ἴπεπα {πε σεπεταὶ {οΓΠ]5 οἵ Ιάεαί ἐγα]ς ννμίοἩ ιπάατ]α {επι ”, 

Απά ἴποισ] {ο ρτας(ίσαὶ τεαδοΠ πενεί οαΓεῖς5 οη ἵξ5 ννου]ς νη(]- 

οι{ ἔπε Πεὶρ οἱ ἵπιασος ο{ 5επΠςε, {]εςε ίπιασος {Πεπιδε]νος αἴο ηΟ 

1 Ελ. νί. α, ΙΙ20321, ἔστι δ) ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις καὶ ἀπόφασις, τοῦτ) ἐν 
ὀρέξει δίωξις καὶ φυγή. 

3 ασ. ΑΟ. τι8α"24, συμβαίνει οὖν αὐτῷ ἐπιστήμας ποιοῦντι τὰς ἀρετὰς ἀναιρεῖν τὸ 
ἄλογον µέρος τῆς ψυχῆς, τοῦτο δὲ ποιών ἀνὰιρεῖ καὶ πάθος καὶ ἦθον. 

ὃ πῃ. 7, 421314 τῇ δὲ διανοητικῇ ψυχῇ τὰ φαντάσματα οἷον αἰσθήματα ὑπάρχεϊ" 
ὅταν δὲ ἀγαθὸν ἢ κακὸν φήσῃ ἢ ἀποφήσῃ φεύγει ἢ διώκει. 

3. 43104, τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητικὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖ. 



ΟΧΣΧ ΤΗΕ ΡΘΥΟΗΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΡΤΟΤΙΕ. 

πἹοτα {πο ρταοῖσαὶ Γεᾶδοπ δε] (απ {ο αἷτ υνμ]οὮ {οιπας (16, 

πεάῖαπι απἆ οοπάΓίοη οἱ εγεδίσΏί οοπ5 (μίας {πο ραρί1”. 

ΤΙς πιοβῖνε οἵ οοπαϊνο αθρεσέ οί Εἶιε οι] ἔἶας ἱπο]αάος {νο 

πηαῖη {αοΐοΓ5 ΥνΠΙοὮ τοαιίτε {ο αεί ἵῃπ απίδοπ ἴπ ογἆει {λαί αςείῖοΏ 

πια τοβη]ί. Απά ἴας α δύναμις κε 11 οοπαῖνε Ρον/οΓ 

{δέ 5Ώενυς {λε ννοα]κηοςς ΟΓ α δυδίεπα οἱ πιεηπία] [αου]ίε», Όπε 

εἰεπιεπί νυν Πίο] επίετς Ιπίο {{ Ῥε]οπρ5 {ο {Πο 5ρΏοτε οί {πα ταίοπα], 

αποίᾖεγ {α]]ς υνϊεΠΙΠ {πο Ππιϊί5 οἱ {πο ἱγγαβοπα!”. ΤῃΠε τεαί] τα 

ἶ5 {παί ἀεδίτε απἆ ΓοᾶδοΠ πιιςδί «ο-ορεταία ἵπ οτάετ {παί α πιοτα] 

οοπο]ιδίοη πια Ῥα οαττίοἁ Ἱπίο ε[βαεοξ: ἵπ {πο Ίαησιασε οἵ {πα 

{{Λΐᾳ5, πιοτα] ολοῖοε ΟΓ προαίρεσις ΠΠαΥ Ῥο ἀεδοιῖρεά α5 εἶε]ες 

νοῦς ὀρεκτικὸς ΤεαδοΏπ 5εϊπια]αίοά Ὦγ ἀεδίτε, ο: ὄρεξις διανοητικὴ 

ἀεδίτε συϊάεά Ὦν ιπἀετδίαπάίἰπρ", 

ΤΗἱ5 οοποερίίοη οἱ ένα νΠ]], οἱ (1Γ {λε {ειπα Ῥο ἀἰδαρρτονες) {πε 

ογἱσίη οἱ πιοτα] ἀεείδίοη {5 οχρ]αϊπεά {οι Ἡ5 ὮΥν ν]αξ' Απϊδίοί]ε 

{ε]]5 τ15 Ιω ελα 9γεΛοίοςγ Ιδε]{ αΏοιί ἔλο δρτῖηρς οΓαοίῖοη. ΤῆΠε 

αρτῖηπρ ΟΓ αοίίοη οαπποί, Ἡς {ποΓα 5«Ώεννς αἲ Ἱεπςί], Ῥε {ουπά εἴί]ει 

ἵῃ πἹεΓε απ]πιαὶ ρτοσεδςες ΟΓ νορείαίοη απά πι{γίεοη Πίο] οοἩ- 

{αΐπ ΠΟ οοποερίίοπ οἵ απ επά αἲ νυΠίεὮ {Πευ αἶπι, οἱ ἵπ {πα 

{αου]είες οἱ δεηςε νψΠίοὮ ο[ἵεπ οχἰςε υνλοιί {πο εοποοπι{απί ο 

ΔΏΥ ἰεπάσπογ {ο 5δροηίαπεοις αοίίοη, ΟΓ ενεη ἵπ. ἴπε ΡΗΓεΙΥ 

οοση](ΐνε τεᾶςοῃ ΥΠίοὮ 15 α5δ 5ιοἩ ἱπιροίεηπί {ο ρτοάμοα ΑΠΥ 

εβεοξ αροπ {πε {εε]ίπσς οἵ ενεπ {ο οοιπίεΓαοί ἐλπαίτ {πβαεπος". 
Απά Ἠετο ἴπο {βίο Ιδε]ξ οοπἹο5 ἵπ ἵη {ση {ο εχραπά απά 

ἱπέεγρτεί ἴπεςε Γοπ]αΓ]κς. ΤΠε πιοτε]γ Ιορΐσαὶ απάειδίαπά(πρ, 5αγ5 

Πιο αντίέος ἵηπ επο οἰκί] Ῥοοῖς, πονει Ιεαάς {ο αςεῖοπ». Βαέ ἴξ 

Τ6ᾶ5ΟΠ ἂ5 τοαδοπίησ Ῥε {ας Ρονογ]εςς {ο ἵπῄαεπος απά 5Παρε {πα 

γη], ας Πε]α οαηΏ ππεΓε απἰπιαὶ αρρεβίο Ρτοάιες {Πί5 επἀ. Έος 

αβρρείβίίε ἵ5 πιεγεῖγ αβεείεά Ὦυ νμαί ἶ5 Ρ]εαδαπί απά ραϊηζα]---απά 

1 431317, ὥσπερ ὁ ἀὴρ τὴν Κόρην τοιανδὶ ἐποίησεν, αὐτὴ δ' ἕτερον. 

3 ΤΠ. ϱ, 43205. 
5 Σίἠ. Νίο. νί. 2. 
4 0, 41. ΤΠ. 9, 432136, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ λογιστικὸν καὶ ὁ καλούμενος νοῦν ἐστὶν ὁ 

κιγῶν' ὁ μὲν γὰρ θεωρητικὸς οὐθὲν νοεῖ πρακτόν...ἀλλ᾽ οὐδ' ὅταν θεωρῇ τι τοιοῦτον, ἤδη 

κελεύει φεύγειν ἢ διώκειν, οἷον πολλάκις διανοεῖται Φοβερόν τι ἢ ἡδύ, οὐ κελεύει δὲ 

φοβεῖσθαι. 

ὅ Είἠ. Νέ ΝΙ. 2, 1130135. 
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ΙΝΤΚΟΡΠΟΤΙΟΝ. οχχί 

Ῥείοτε Ρ]εᾶδιτε απά ραΐπ Ἠανο οοπἹε {ο Ῥε εἰεπιεπίς ἵῃπ πιοΓαὶ 

βοἴῖοη {ευ πιιαςί Ώανε Ῥεεῃ ἐταπδ]αίεά Ιπίο σοοά απά οενΙ’. Ῥαΐ 

το ὃς 5ο ἰταης]αίεά, {ο ρτοπιρίῖησς ο{ αρρεεῖίε πιιςδί Ἠανε Ῥεεῃ 

ἀείεγπιϊπεά Ὦγ αη οβ]εοί απἆ επά νΏίο]ὰ (Ποισ]ί αἶοπε «απ «ΟΠ- 

επραίαε, ΤΠε {[αου]ίγ οἱ ἀεδίτε ἆοε» ποῖ απἁἆ σαπποέξ οΡρείαία 

πηθλουί ο Ρρτεδεηίαίίοη οἱ α πιεπίαὶ ἵπιασε {ο οοηδείοιςηςςς 

(ὀρεκτικὸν δὲ οὐκ ἄνευ φαντασίας 43328): Ἱτ ἶ5 οπΙγ Ὦν Ῥείπς 
πηαάε απ οὐ]αεί οἱ (ποιρΏί οἵ ΒΥ Ρείπσ Ρτεδεπίοά ὮΥ Ιπιαρίπαἴίοη 

Ῥείοτο ἴλο πιϊπά {ἐλαί {λε οΏ]εοί ο ἀοδίτο «οπηες {ο ἀείειπιῖπα 

οοπάωςέ (τὸ ὀρεκτὸν κινεῖ οὗ κινούµενον τῷ νοηθῆναι ἢ φαντασθῆ- 

ναι 43312). Απα ἵπ (με Ιαηρµαρςο οἱ {πο αεχοίοετίο Ρ5γοΠμοἱοσγ ος 

ἔε {Πΐᾳς, Τε ἶ5 οηΙγ ἶΠ 5ο [αΓ α5 αρρείίίε ἶ5 ρατιοίραπέ ἵπ τεᾶδοΏ 

(λόγου µέτεχον) ἴλαί Ιέ Ρτονίάε α Ῥαδίς {ος {ο εχετεῖσε οί 

γ]τίιαα. 

μπα Ἡούγενες πείϊίπες {εᾶδοΏ αἶοπο ΏηΟς ἀεδίτο αἶοπο οαΠ 

εΠεοί ἶς Ρτοάιςσεά ὮΥ {πε Ώνο νε αοίίπρ ἵῃπ οοορείαίίοη. Ῥιΐ 

Ατίρίοίίε αδ ιδια] Ῥείρ]εχες 5 Ὦγ οπε οἱ ἴποδε Ρτονο]ίπρ 

οοπίταάΙςξῖοης πΥΠΙεὮ 5εεπι αἲ Πτςί αἲ νατίαποε ννᾗ ἔε τεςί οἱ Πΐ5 

5Υδίεπι. ἨΝοί ομἱγ, νε ατα {οἶά, ἶ5 ἵε ἐποιρΠί οἱ {εαδοπ αοϊίπρ 

πει ἁερδίτο ναί «αη 5ἡπιμ]αίο {ο αςίῖοῃ---Ιππαρίπαῖοη 8ΟΠΊ6- 

Έπιες ἴαίκες {πε Ρρίαςο οἱ {ποισαε”. Ὑεί {πε ἁῑ[ποι]έγ 5ο οαιιδεά 

6 τεππονεά ΊΠεηΠ Ὑα ΤΕΠΕΠΙΡΕΓ ἴπαί Απὶκίοίιε ἴ5δ δρεακίπς 

Ίετα οἱ ἴε {οτοες ΙΥΠΙοἩ Ἱσαά {ο αοίίοη ϱεπεγα/ύγ: ἵε βἰπιρΙγ 

Ώηοαης Ειαί ἵῃ ἔἶα απ]πιαί γνοτ]ά αξ 5αο]Ἡ {ο ρίοξατος ΟΓ 5εη5α 

ἴαἷκα {λε ρίαοε οἱ Γεᾶδοῃ, απά ΠΠαΠ, ΥνΠεπ Ἡςε 5αδίάςς Ιπίο Πὶ5 

Ῥυτεῖγ απίπια] παίυτε, θἱπιί]ατ]γ {οἱ]ον/5 ἴπο Ἱεαά οἱ Πΐ5 8εη5ε5. 

Ῥμέ ἴ]ο ἀϊβέτεησα ἶἵ5 {λαί ἴ]μο απίπιαὶ ἶ5 ταδιτιοίοά {ο ἴλοςα 

:Ῥϊοίατος οἵ α ριτε]γ 5εηδµοςς5 εχρετίεποε απάἀ 5 αποοηδείοις5 

οἱ απγ Πίΐρπει Ιάεαὶ: πιαπ οἩἳ {με οίμεγ Παπά «αηποίῖ Ῥε πιετε]γ 

αι Ε/. Λίο ΠΠ. 3, ΤΙΤΙΡΙ7, ἡ μὲν ἐπιθυμία ἡδέος καὶ ἐπιλύπου, ἡ προαίρεσις δ᾽ οὔτε 

λυπηροῦ οὔθ) ἡδέος. 
3 ΤΠ. 1ο, 43390, φαίνεται δέ Ύε δύο ταῦτα κινοῦντα, ἢ ὄρεξις ἢ νοῦς, εἴ τι τὴν 

φαντασίαν τιθείη ὧν νόησίν τινα. ΟΡ. 12ε Λ1οίμ 4{ηἱγιαῦ. ΤοοῦΙ7: ὁρῶμεν δὲ τὰ κινοῦντα 

τὸ ζῴον διάνοιαν καὶ φαντασίαν καὶ προαίρεσιω καὶ βούλησω καὶ ἐπιθυμίαν. ταῦτα δὲ 
πάντα ἀνάγεται εἰς νοῦν καὶ ὄρεξιν' καὶ γὰρ ἡ φαντασία καὶ ἡ αἴσθησις τὴν αὐτὴν τῷ νῷ 

χώραν ἔχουσι. ; : 



οχχ!! ΤΗΕ ΡΕΥΟΗΟΙΟάΥ ΟΕ ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

απ απἰπια], απά ενεῃ ἵη {οἱ]οννίπρ {πα Ἱεαά οἱ 5οπ5ο ἵ5 οοηδοίοιδ 

ΟΓ α 5αροτίο {αοι]ίγ--α [αοι]ίγ υπο ποσεβδατί]ν {ὗιδς ἴἶνα 

5εΠΏςΙΟΙΙ5 ἵπιασε απάἀ Ῥτίηςσς Ιε Ιπίο οοηπεείίοη νψἩ Ἡίδ ραςί 

εχρειίεπος]. Έοι ἀε]Ιρεταίίοη, {πα ανεϊσΏίπο οἱ ἀῑ[βετοπέ απά 

ἀϊνειρεηί οοι/ςες οἱ οοπἀμοί, ἶ5 οπ]γ ροβδίρ]ε οη {πε αδθιπρ{ίοη 

ἴλαί νο οςη ΠἹθαδατο {πα οοπιρείίης πιοίίνες απἆ {οτπι οπα 

οοποερίίοη οαί οΓ 5ενετα] ρἰσίιτας ο{ δεηδήοις5 εχρεΓίεῃος”. 

ΤΠε ἀοείτῖπε οἵ {πε ρταοβῖσα] 5γ]]οσίσπι Π]αςίταίες 5111 βατίπες 

Αεὶςίοί]ε' οοποερίίοπ ΟΕ ἔ]νε τε]αξίοπ οΓ {6βδοΠ {ο ἀθδίτε ἵπ ἀείει- 

πηπίησ οοπάμοξ. Αοίίοη, αοοοτάϊπρ {ο 5μοῖ Ιορΐσαὶ απα]γαίς, 

τοφο]νος Ι{5ε]{ {πίο α απῖνειδα] πια]οί απἆ α ραγεϊσοπ]ας πιίπος, ους 

ΟΓ υΠΙοὮ 5οππο αοίίοη ος οίπε Γο]]οι’5 α5 οοπο]ιδίοῃ, Ίπ 5ης] α 

ογ]]οσίςπῃ, {πο πια]οί {5 ο{ οοιΓ5ο {πο σεηεταἰ πιογα] ἱπιρεταίῖνε---- 

ἴἩε οοπεορ/ίίοη ΟΓ 5οππε επά οἵ οίπεί α5 ἴπε {Πίπς Τε ἶ5 ἀερίταρ]ε 

{ο ἆο; ἔπε ΠπΙίπος, ΟΠ {ε οίμει Παπά, αρρ]ᾗες {15 σεπετα] «οποεΡ- 

ποπ οἱ ναί ἶ5 σοοά {ο 5οπ]ε ραγίίοι]αΓ ρείδοη ΟΓ 5οπις Ἱπάϊνίάμα] 

ορ]εοί”. Αεοοτάίπς {ο οπε ο{ {Πε εχαπιρ]ες ρίνεη ἵπ επε {{ΐᾳς, 

{πε πια]ος 5αὐ5 ενειγ{µίηρ διγοεί 5πουμ]ά Ῥοα {αδίσά, {πε παῖπος Επί5 

ρατίίου]ας (Ππίης ἶ5 δν/εεί; απἆ, 1{ ἴπεια Ῥε πο απἰασοηἰδείο βγ]]ο- 

οἶδπι, ἴΏε 5υγεεί {(πίπσ ἵπ αιεδίοη πας Ῥε {αδίεά. ἘΒαΐέ {πειτε 

ἶδ πο ἀἱδ]αποίίοη Ῥείνεεη {ο εἰεπιεπίς πΥΠπῖος πας επίες Ιπίο 

ους πιοτα] ἀείετπιίπαίίοης. 1 ἶ5 {οᾶσοη---ρταο(ίσα] {εαδοή----/ΠΙοἷι 

πας {ο ἆο υΠ(Ὦ {πε οοπ5εαίίοη Ῥοΐπ οἱ ἔπε πια]ογ απἆ οἱ ἔπε 

1 ΕΣ. Λο ΠΠ. 3, 124703, διὰ τοῦτο τὰ θηρία οὐκ ἀκρατῆ ὅτι οὐκ ἔχει τῶν καθόλου 
ὑπόληψω, ἀλλὰ τῶν καθ᾽ ἕκαστα φαντασίαν καὶ μνήμην. 

31Π. 11, 4300, καὶ ἀνάγκη ἑνὶ μετρεῖν' τὸ μεῖζον γὰρ διωκει, ὥστε δύναται ἓν ἐκ 
πλειόνων φαντασμάτων ποιεῖν. : 

5 ε 41Η. ΠΠ. Τ1, 434316, ἐπεὶ δ ἡ μὲν καθόλου ὑπόληψις καὶ λόγος, ἡ δὲ τοῦ καθ 
ἕκαστα (ἡ μὲν γὰρ λέγει ὅτι δεῖ τὸν τοιοῦτον τὸ τοιόνδε πράττειν ἡ δὲ ὅτι τόδε τὸ νῦν 
τοιόνδε, κἀγὼ δὲ τοιόσδε) ἤδη αὕτη κυεῖ ἡ δόξα, οὐχ ἡ καθόλου, ἢ ἄμφω ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἠρε- 

μοῦσα μᾶλλον, ἡ δ᾽ οὔ. Της, Ιῖ «Ἡοι]ά Ὦε ποίϊοθά, ῬοίὮ {πε πια]ος απά {πε πῖπος 

Ρτοιηΐς5 πιαΥ Ἠανε εἰίμει απ οὐ]εοίῖνε οἵ α 5αΏ]εοίῖνε τείετεποθ. «ΟΡ. 4. ΛΠο ντ. 
3, 6, ΤΙ4 734, διαφέρει δὲ καὶ τὸ καθόλου. Τ]ε Ρταείἶσαὶ γ]]οσίσπι ἶ5 αἶδο εχρ]αϊπεά νΙ. 
13, 1Ο, 1144331: ΥΠΠ. 3, 9, απά /2ε οί 4 μαζ. 7οΙ322, ποτέον µοι, ἡ ἐπιθυμία λέγει" 

τοδὶ δὲ ποτὸν ἡ αἴσθησις εἶπεν ἢ ἡ φαντασία ἢ ὁ νοῦς. εὐθὺς πίνει. οὕτως μὲν οὖν ἐπὶ 

τὸ κινεῖσθαι καὶ πράττειν τὰ ἕφα ὁρμῶσι, τῆς μὲν ἐσχάτης αἰτίας τοῦ κινεῖσθαι ὀρέξεως 

οὖσης, ταύτης δὲ γινοµένης ἢ δι αἰσθήσεως ἢ διὰ φαντασίας καὶ νοήσεω». Τ]ε ΥΥαΥ ἵπ 

ανἨίοἩ Ἠοτα ἐπιθυμία ἶ5 πας {]ε 5ουτοε οΓ α σεπετα] Ιπιρεταίῖνε ενἰάεποες ἴπε δριτίοις 
οἸατασίεχ Ο/ {χε (τθα(]5α, ; ΛΙ μφδλιο ὰν ἁλ νάνος έως 

κ νο ον 



ΙΝΤΚΟΡΠΟΤΙΟΝ. οκχΙΠ! 

“ΠΙΙΠΟΓ Ργοιηΐςς:: ΙΕ ἶ απ ἱπεπ]έίοη Οἱ Γοᾶδοη, αοϊίηρ α5 ἀἰτοοί]γ α5 

νε ρεγοερΒνε αοῖ, νπ]ο] Ιπέετρτείς έλα ρατί]οιίασ Ιηδίαπος, απά 
ίσον οοπαβίπος ἔμοςα ἱποίαποος Ιπίο α απίνοισαΙ Ίαν. Ἐσᾶδοη 

᾿ἀεαὶς αἲ οπος νη{Ἡ ἔἶνε α]έίπιαίες οἱ ιπῖνεγςαΠέγ απά ἔνε αἱΕἰπιαίες 

οἱ ραγου]ατίν; Τε ἱ5 αἲ οηςε {πε Ῥερίππίης απά {ο επἆ ο{ οἱ 

 ππογα] τοαδοπίπρ]. Απά ἔἶις ἔἩετο «οπΊο5 {ο δα α τοαὶ ιπίίγ 

 ρείνεεπ Γ{εαδοῃ απά ἀεδίτε ἵπ ἀείειπιίπίηπσ οοπάιοί. ΤΠε ιπί- 

ο νεισαὶ Ίανν οἱ να ἶ5 ἀεοίταβία απά σοοά 15, ἵπ α 56ῃ56, βχοά απά 

φίαζίοπα1γ, νηί] έἶο πιίπος Ργοπηϊςς---ἔἩς Ρατείοι]ατ αρρ]ἰσαξίοη 

οἳ επί πιαχίπι---ἶσ 5υρ]θοξ {ο πιονοπηεηέ, απἁ Ρας5ες ιπάος {ο 

Ἱπῃπεπος οἱ ἀερίτο {οπι οπο απῖνετοα] {ο αποίµες: {πε ραγουίας 

Ῥτοροφίξίοη “ΕΠί5 (πίπο {5 5ιγοεί᾽ πιαγ αίίας]ι 1έ5ε]{ οἰε]μοει {ο ἔ]ε 
πηα]οΓ---ενειγ(λῖης δν/εεί 5Ἱιοιι]ά Ρε {αδίαοά, ο 1{5 οοπίτατγ ποίλῖπσ 

5ιγεεί Ἱου]ά Ῥε {ασίεά. Βιΐ έιε αείιαὶ πιοΓα] αεί ἀῑςρίαγς {ο 

-π5 ποίλίπρ οί {Πί5 ἀϊΠετεποα. ΄ΤΠε 5ἰίαἴίοηπατγ απίῖνειδαὶ ΟΓ {6ᾶδοη 

ο 'απά ἴλο ρατείοι]ατ ἁἰτεσξίοη οἱ ἀεοῖτα ατα πιοτε]γ ἀἰβετοπέ α5ροοί5 

οἱ οπο απά {Ἡο 58Πης Ρίοσςδς---α Ῥτοςςςς Πίο Ατὶςίοξῖα ε[ζες- 

Ενεῖγ «οπιρατας {ο {λε αοἲῖοη ο{ α Ρα][[-απά-δοσΚκαί ]οἷπέ (γιγγλυ- 

µός). Ίῃπ 5υεἩ α ]οϊπί οπε ΡραΓί 56ΕΠΊ5 {ο Ῥο ταασµῖπς {ογνγατᾶ, 
Δ πυπί]ε αποίΏες τεπιαίης {πιπιοναβ]α ἵπΠ 15 ροδίο : (έλξις) αἰίτας- 

Ποπ απά Ἱπιρι]δίοη (ώσις) οοπιΡίπε {ο Ργοάμος {πε αοίοη ν/Πῖο] 

τοδα]έ5'. Ῥαΐ ]αδί α5 ἵπ 5ΙςὮ α ο.δο {πο ἀῑδποίίοη Ῥεένοση {ια 

"Έννο οἷάες οἱ {πε πιονεπιεπί ἶ5 οπο οπΙγ οἱ αδροοί, 5ο {]αί νο «αΏ 

Πατάϊγ δα Ὕνεία Ελα Ἰ]οΐπε οεᾶδε5 {ο αἰίτασί απἁ Ὀορίπς {ο 

Ῥτορε], 5ο δἰπι]]αΠγ ἵπ πιοταὶ αεϊῖνο Γεᾶδοῃ απά ἀεδίταο, ἔἶα 

εἰαίοπατγ απά {πε ἱπιρι]δίνε {αοίοτς ἁπίίο ἵπ οΠ6 Ο«ΟΠΙΠΙΟΠ αἶπι 

ἀείειπιῖπεά ὮΥγ αΏ ἰάσα] ο{ Γεᾶδοῃ. 

Έοασοη {Ἡις αβρεαίς ας {λε π]Ηπιαίο Ῥασίς οί ος πηοςΑΙ, 1αςέ 

5 νο 5α/ Τε ἵνας αἶδο οἱ ους ἱπίε]]οοίια], Πο. Έοιτ {λα {τις 

ορ]εοί οἱ οοηδείοµ5πεςδς ἵπ {Πίς υπίοηπ οἱ ἀεδίτο απάἆ Γεαδοη 

6 ποῖ νο οβ]εοίς---οπε οί ἀεδίτε, αποίπες οἱ Γοᾶδοή---ἵέ {5 οπς 

1 ΕΣ. Λίο ΝΙ. 11, 4, καὶ ὁ νοῦς τῶν ἐσχάτων ἐπ᾽ ἀμφότερα...διὰ καὶ ἀρχὴ καὶ 
τέλος νοῦς. 

3 δε 4µ. ΠΠ. Το, 433031, τὸ κινοῦν ὀργανικῶς, ὅπου ἀρχὴ καὶ αλόη τὸ αὐτὸ οἷον 
ὁ γιγγλυµός' ἐνταῦθα γὰρ «τὸ κυρτὸν καὶ τὸ κοῖλον τὸ μὲν τελευτὴ τὸ δ) ἀρχὴ κ.τ.λ. 

Ἐθαάεις οἵ Τεϊομπι]]οις ἨϊσΗ]γ 5ισσεςίῖνε νοῖπππε (αλ {ἶρελε ει) νν] 
566 ον” πιποὮ Τ απῃ Ιπάευίεά {ο Ἠϊπο ἵπ (ίς Ιπίετρτεία(ῖοη. θε Ρ. 219, 



οχχίν ΤΠΕ Ρ«ΥΟΗΟΙΟαΝΥ ΟΕ. ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ, 

αἸησίε ΟΟΠΙΠΙΟΠ {οτος ΥΝΠΙοἩ ΠπΠαΙΙγ Ῥεοοπιες {πε ρηποῖρ]ε ο{ 

αοίοπ". Απά νπεη να αξ]ς πουν {Πί5 οΡ]εοί οἱ ος Επαὶ γη 15 

{Γαπιεά, {πο αΠδύνεί πιαςδί Ῥα, {λαί Ιε ἵ5 5ο {Ἡτοιβ]ῃ {]ε 4Ρ6ΕΠΟΥ 

ΟΙ {εαδοΠ. ᾖἵ) Πἰπιαίε]γ, απἆ {ταηδοεπάεπία]]γ ἴπ [αοξ, ἴπετε ἶ5 πο 

ἀἰΠετεηποο Ῥείνεεη ἴπε οῬ]εοί οἱ {ποιρΏί απάἆ ιο ορ]εοί οἵ 

ΙΕ; ἴμε βουλητὸν απά ἴ]οα νοητὸν ατα πιοτε]γ ἁῑπετεπε α5ρεοί5 

ο{ οπο απάἆ {πο 5απ]ε στεαί σεποίαΙίγ. Ένεπ ἵπ οἱί οὔἩ εκ- 

Ροτίεηοε ἵε ἶ5 {ΠοισΠΏί ννμῖοὮ ἀαε[αετπιίπες ἀεδίτε: απἆ {πε ρτ]πεῖρ]α 

απά σίατίησ-ροϊπί οἱ οοπάμοί ἴπτης οί {ο Ῥε αΠ εχετοῖδε ΟΓ- 

τεβδοπ”. Απά νπεπ Ατὶκίοί]ε Ρρτοσςαάς {ο δίαίε ποτε ἀεβηίεεῖγ 

παί ἱ5 ἐς οΡ]εοί ο{ Ρογίεοί γης ννλ]ο] {πας ἀείεγπιῖπες απἆ 

τορυ]αίες οι παίιτα] ἀαδίτες, Ώε Ῥεσοπιες 561]ἱ πιοτε οἱ απ ἰάθα]]δε. 

Έος νΏῖ]ε {πο οΡ]εεί ο Ὑίδῃ {ο απΥ ἱπάϊνίάμα] ἶ5 Ῥαΐ ἴἶιο αρ- 

Ρρατεπί απά τε]α(ῖνε σοοά, 5611] {ο α Ρρετί[εοί πιαη Ιε ἵ5 {πε αΏδο]αίε 

Ιάεα] σοοά: απά {λε αἶπι οἱ Η{ο «οπ]ες {ο Ῥα αηΏ αἰεπιρί {ο πιακα 

ος ρταςί(ῖσα] νίενύς ἵη Π[ε εἰεναίε {ποπηδε]νες {ο {λε Γ11 Πεϊρηέ οἑ 

{πο αΏςο]μία Ιάθα] οἱ σοοάπεςς'. 1Ιΐ{ υοι]ά {ακο 5 ομἱρίάς 

Ρ5ΥοΠοἱοςΥ {ο ἀενε]ορε {Πεςε νίειννς {αγίπες Ἡετο. Ῥαΐ ἴξ 5πεινς 

Ἡ5 οπος ποσα {μα οοιΓεδροπάεηςς Ῥεένεεπ {ο οορπϊΐνο απά 

εἰλίσοαἱ ΡΙΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ οἳ Απϊδίιοία. ΊΤΠε 5απιο υτίίεί νΏο τερ{ο- 

ἆμοςς Ρἱαΐο’5 Ιάεα οἱ ϱοος ας {πο εοηβίτιοίίνε {εβδοῦ νλἰο]ι σἶνες 

Ροίς Κπονν]εάσε απά Γεα]ίγ {ο {πίΠρ5, ΠΟΥ’ Ππάς {πε ἀείειπιϊπίης 

αἶπι οἱ οοπάμοξ ἵπ απ αὈφο]αίςα ἰάσαί νυπ]ςὮ οοπςεεαίας .. Ρραίίετη 

{ο νυΠπΙοὮ πιοταΠίγ πιμςί ταῖδε Ι{5ε]{. 

ΧΙΤΙ. «ΕΝΕΕΑΙ, ΕΞΣΤΙΜΑΤΕ, 

ΤΠε ιηδα(ἰ5[αοἴοίγ οἸατασίεί ο{ ΠΙΠΥ οί Ατἰδ(ο(]ε΄5 Ρ5γε]ο- 

]οσῖσα] τοδυ]ές ἵ5 ρτοβραΡ]ν αρρατεηῖ {ο πιοδί τεαάςείς. ΤΠ [οἱ]ονν- 

πρ 5 αοοοιπί οἱ ουΓ τπεπία] ΡΓοσςβ5ε5 Ίνα αἴο Ῥτοιρ]λί {αοε 

1 ΤΠ. 10, 433321, ἓν δή τι τὸ κινοῦν τὸ ὀρεκτόν. 

ος ώρα) Δ. 7, 1072320, ὀρεγόμεθα δὲ διότι δοκεῖ ο λνώρώ ἢ δοκεῖ διότι ὀρεγόμεῦα,. 

ἀρχὴ δὲ ἡ νόησι». 

5 ΑΛ. Λίο ΤΠ. 4, ΤΙΙ3”22, ρα φατέον ἁπλώς μὲν καὶ κατ᾿ ἀλήθειαν βουλητὸν εἶναι 

τἀγαθόν, ἑκάστῳ δὲ τὸ φαιόμενον; 

. 



μυ να , 

ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. οχχν 

το {αςο η Ες 5απιο ἀείεσί5 αξ αἶδο υγ {Ἡο 5απιο πιθγῖζς ας 

πιεεί ας ἵπ Πῖς οἴμει τνογκς. Τπετο ἶδ {πε 5απιο Ρίοίατε ΟΓ 

α (πϊη]κει νν]ο ἶ5 ἀῑςίτασίεά Ῥεέννοεη ἔννο φοἱιίοης οἱ α αιοδίίοη, 

πο Ιπάμ]σες η γνλαί αἲ Πτοί δἱσΏί ατα ἴπο πιοδί ραἱραδίε οοµ- 

(ταάϊοίίοης απά γ/Πο Ίαανες 115 πηΠποιέ αΠΥ 5αἲϊδ[αοίοτγ φοἰαίοτ 

οἱ {πε ἁἰπου]είες ννΏ]ε]ι Ὦς Γαΐδε». ΤΠο τοςι]{ πηὶρῃί ανα Ῥεομ. 

ἀἰΠετεπί Παά Αεϊδίοί]ε 5οισΏί {ο ἀενε]ορο Ιηδίεαά: οἱ πιετεῖγ 

5οεκίησ {ο οπ]ῖεῖδε {ο Ῥ]αΐοπίο Ιάεα]ίσπι, απά νΏ]]α ποίίησ {πε 

Ἱπιρει[εοίίοης οἱ Ῥ]αΐο'5 {πεοιγ, ετίοά {ο οοιτοοῖ απἁ οοπιρἰοία 

ἔποδε ροίπίς ἵη ἔπε ορὶγίί οἱ Ῥ]αίο ΠΙπιδε]. ΄ Ἡς εἶοςε Ιηδίοαά 

{ο ρυί Ἠ]πιδε]{ ἵπ ορρος!ἑίοη {ο {πε {εαεβίπσ οἱ Πΐ5 πιαδίεγ απάἀ 

Ῥτείεττεά (5ρεαΚίπρ σεπεΓα]]γ) {ο δίαίο Πῖ5 νίευνς ἵηπ 5υοἩ α {ΟΓΠΙ 

α5 νοι]ά Ῥτίησ ἔΏεπαῃ Ιπίο 5Ἡατρεςί αηίασοηῖςπι {ο ἴπε Ρ]αΐϊοπίς 

ἀοοεϊτίπες. Μεαηννμ]]ο Ἡοιγεναί {πο πιαπί]ο ο {πε πιαδίεγ Παά 

ἀεδοεεπάεά ενεπ οἳ ἴλπα ρυρί ὪΠο δεί Πήπιδε]Γ {ο ορροδο Πΐ5 

ἰεασβίησ: απἀἆ {πο Ατὶςίοίε]ίαηπ Απίι-Ρἱα(οπίδβη Ῥοσαπιε 15ε]Γ 

α Ρίιαςα οἱ Ῥ]αίοηπίσπι. Βιέ ἐπί [αοῖ ἶ5 οοηδίαπί]ν οΌδειτοά Υ 
ἴπε Ρῄταδεοἰοδυ ἵπ ππΙοεἩ Ατεςίοί]ο ἶ5 ]εά {ο δίαίο Πΐ5 τεςδυ]ές, 

Απά {ἔἶας {πο υπῖν Ὦν νο Ακὶεεοί]ε τεα]]γ ἐτίες {ο ταοοπεῖ]α 

ππαίίετ απάἀ {ογπι, Ιπάϊνιάμα] απἆ υπίνετσα], ἴπε γ/οτ]ά απἆ (αοά, 

60ῃΏ5ᾳ απά Γ6ᾷδοη, ἴα πιαξοτίαὶ απάἁ ἔἶλε ορἰγίεμα], ἶ5 οπς υνλ]ς] 
πο πιιδί ἀΐδοονες {ος οιτδε]νες ταί]εΓ ἴΊπαπ οχρεοί {ο Ππά ἵπ 

Απςίοί]ε Ἠϊπηδε]{, 

Τηῆἱ5 υπί(ίησ Πη]ς Ῥείνοεη οοπιρ]οπιεπίαιγ οἵ απἰαροηἰςείς 

οοποερίίοης 5 νηΏαί α πιοάσετη τεαάει ΥΠ] αδευγεάΙγ πιοσί ἆε- 

οιάεταίε ἵπ Απδίοί]ο. Απϊείοί]ο Ἠϊπιδε] πο ἁοιδί 5οε5 οἰεατ]γ 

εποιρΏ {ια ἀε[εοίς ο {πε Ῥ]αΐϊοπίο Ῥδγεποίοςγ γη] 15 ἁοοίτίπα 

οἱ ]οσα]]γ δεραταίεά [αου]ήε. ἙΒαΐ ναί ἵπποι υπ ἶ5 ἴπετα 

ἵπ Ατὶειοί]ες οἵνΏ {λΠεοτγὸ Τον ἆοε» Ῥοάγ Ῥεοοπις 5ο], 

Ώοι ἆοες α πιετεῖἰγ πιαίοτίαΙ οιραπἰΖαΐϊοη Ῥεοοπε α αρἰγίεια] 

6ΕΠΟΥ, ἶ5 α αιεδίίοῃπ νΏίεᾳ Ατὶςίοί]α οπ]γ νετ Ρραγίῖα]]γ 5οἶνες 

ΡΥ 5 νίεν οἱ 5ου] αςξ {πα (ταίῃἉ οἱ τοαΠίγ οἱ Ῥοάγ. Απά 

Ἡεη νο οεχαπιῖπο {πε ἀἁϊβογεπί {αου]ῖες οἱ ἴπο 5ου], α κα 

παπί οἳ υαηῖῖγ ἵηπ ἴπο 5ου] ΙδεΙ{ 5ἰγῖ]κεςδ 5. Χο Πέ ἶ5 ρίνει 

οἳ α οοπείπποις ἀενοε]ορπιεπί οἵ οποα [αοι]έγ {τοπ {ο οίποτ. 



8 ο : ου... 

οκχχνὶ ΤΗΕ ῬΟΥΟΗΟΙΟάαΥ ΟΕ ΑΕΙΞΘΤΟΤΙΕ, 

ΤΠο Ρετοορίίνο Ρονείς ΡΓ65δΙΡΡροδε {Ἡε νερείαίίνε, ἴἶιε ταβῖοπαἱ 

Ῥτεδιρροςε {ια ρογοερίϊνο απἀ ἱπιαρίπαίίνε: Ῥιΐ Ἠοιν ἴπε οπε 

Ἰοαάς {ο {λα οίπει 5 α αιεδίοπ οἩπ ΨΠίοἃ Απϊσίοίιε {ε]]5 5 

Πα]. Απά Ἡον----α ἀἁε[ίεοί νμ]οἩ Ζε]]ετ ας εβρεοϊα]Ιγ επιρ]αᾶ- 
οἱΖες-- ον ἆοες {Επί εοηρετίας οἱ {αοι]είες {οδοῖνα Πδε]{ ἰπίο 

α Ῥοιθοπα] δε], απ Ἱπάϊν]άμαὶ πιεὸ ΊΝε πεεά ρείπαρς Πατάϊγ 

Ῥε αθίοπἰσηεά {ἐλαί Ατὶςίοί]α ἆοεςδ πο ἀϊτεοί]γ απδνεί {Πί5 

αιερίοῃ. ἸΙάεας ἀενε]ορε {πεπιδε]νες Ῥιί Ιουν ἵπ έχε Π]δίουγ 

οἱ {λοισΠαί: απάἀ ἔπε οοποερίίοη οί α ῬΡεΓδοπα], ἰδο]αίεά απάἆ γεί 

ἀπῖνοιδα], δε] Παά ποί Ῥοεη οταδρεά ὮΥν ἴπε ΡΠΙΙοδορΏεί5 ος 

απϊαΙΗΙίγ. Έααδοῃ ἶ5 πο ἀοιδί, 45 νε Ἠανε 85εοΠ, δαϊά {ο Ῥε {Πί5 

οο]{: Ῥιΐέ Έοασοη α5δ οοποεϊνοά Ὦν Ατὶςιοξ]ο 56οΠᾳ5, α5 ἁαδεέαξα 

Ο{ αΠΥ ΠΙΕΠΙΟΙΥ οἱ {πα ραδί απάἆ ἀ5 απαβεςείεά Ὦγ {πε εκρετίεηςες 

οἱ Πίο, {ο Ῥο πἸέποιί ἴλπαί αἰτῖραίο οἳ οοηδοίοµδΠεςς Πίο 

πγου]ά 56εΠ1 ΏεςςΞΣαΓγ {ο {πε οοποαερίίοη οἱ δε], 216] οπεοῖδια 

5 ρε(παρς οἱ 5οπιενμαί ἀοοίσγιπαῖτο α ἴΥΡε, 5ἵηπςο γλαί αρρ]ίε5 

{ο {εαδοη α5 οΓεαίῖνε ἶ5 {Τις α5 να ανα 5εεη οπΙγ οἱ α Ρ]αδα 

οἱ {6αδοΏῖ, απἀἆ ἆοεδ ποί ἱπίειίοτο υπ {μπα οχετοῖδα οἳ οοη- 

οοἴοιισῃσςς ἰπΠ ἵέ αρρ]ἰσαίίοηΏ {ο ΡΠοποπιοπα, Ὑπσέ ἵέ τοπιαῖπς 

Ώοπο {μα ]655 ἔταε {παί Ατὶςίοί]ε” ἴἹεοτγ οἱ τεαδοη ἱ5 ΠΠ] οἳ 

ἁ[ιοι]εῖος ἸνΠΙοἩ Ίνα Ιπάεεά πιαΥ {τν {ο 5οἶἱνε Ῥιαΐ νΏίοεὮ αἴα 

οετίαΙη]γ ποί 5οἰναά ἴπ Αιπδιοίιιε᾽ οὔ/Ώ νηείηρς. 

ΤΠε ΠπΙπΙΡεί ΟΓ {παςα ἁἰποι]έ]ες πϊρΠΏί οας!]γ Ῥε ΙποΓεαδεά : 

αηπά {ποιρ], α5 νο Ἠανο 566Η, ΦΟΠ1Ι6 ΟΓ {πεπι ατα ποξ 5ο ρτεαε 

α5 {Πεγ αἲ Πτςί δἱσΏί αρραα:, ἴε ἵ5δ ἱπιροβεῖρί]αε {ο Ῥ]πά ους εγες 

ἵο ἴπε τεα] παίιτο οἱ νείτγ πἹαηγ οἱ {ἶπεπι. Βιαΐ ἵπ ρίασε οί 

Ρροϊπίίης οί ἀείεοίς, ἴε ἶ5 α Ρ]οαδαπίει απἆ Ρρε(λαρς πἹοΓθ Ι86ΠΙ] 

{αδὶς {ο οπιπιείαίο {πα ταεα]Ιγ ἱπιροτίαπί ἐτιίῃς νυΠπῖοὮ Ατὶςοί(]ες 

ΡδγεΠπο]ορίσα] {τεαίϊδο πιαΥ Ῥε αἱ]ουνεά {ο ἔεασλ 5. (1) Το Ῥερίπ 

γ{Π, Ατίςίοί]ε Ὕνας {πο βΙδέ Υπο οοηςδεεαίοά Ῥδγεμοίοβυ Ιπίο 

α θρεςία] φοΐεῃσοο,. Ἡο πιαρρεά οιίξ {πε ΡΠεποπιεπα οἱ παπά α5 

ἴε αρ]εοί οἳ α Ρρατϊομ]αΓ ἱστορία: απά 6ανε α ἀεβηϊε έτη 

το ἴπε ΠυπιαπΙατίαη θεμάΙες οἱ Ῥοοταίες Ὦυ »πενίπς {παί πα 

Κπον]εάσε οί πιαη Ιηνοϊ]νεά. ρατίομἰατ] α Κπονψ]εάσε οἱ {ἶςα. 

παίέυτο ΟΓ πιαπ΄5 ψυχή. Ῥιΐέ (2) νυη]ο Πο]άϊπο ναί Ρ5γς]οίοβγ 



ΙΝΤΕΚΟΡΠΟΟΤΙΟΝ. οχχν!] 

85 {ο Ῥο ομάϊεά αξ απ Ἱἱπάερεπάεπί δεΐεπος, Αεὶδίοι]α {ατίπετ 

5αν/ {λαῖ {Ἡε 5εαάγ οἱ 5ο] οοι]ά ποῖ Ῥο 5αοοςδθ[α]Ιγ οοπἀαοίεά 

5ο Ίοης ας Ιξ γνα5 οοπβπεά οχο]ιδίνεΙγ {ο ἔλα Ἡππιαη πιαπ][ερία- 

ἴοι οἱ . Μαπ ψυχή ἵπ [αοι Απίκίοεία {οιπά νγας 5ἱπιρίγ οπε 

Ῥ]μαςε οἱ ε]λαί σεπεΓα] {επάσπογ ν/πίοἩ παίατα αἲ εαοἳ δίασε οί 

Πο ἀἱδρί]αγεά---α ἐεπάεπου {ο οοποοηίταίς {πε δρεοίβς Πιποῖοπαἱ 

αοϊνϊεν οἱ {παί δίασο ἵπ 5οπιο ἁαβηϊίο {οτπι. Απά έλα Ίαν ο 

5ΗΕΠ δίασες οί Π[ε ννας, ἵε {ουπά, οπς ο{ τεραίαί δαβοτάἰπαβίοη, 

5ο ἴπαί {ο Γαου]εῖος οἱ {ἐποισΗέ Ἱπιρ]εά {νε Ῥοδβδερδίοη οἱ {πα 

{αοι]είες οἱ 8οεῃ5ο απά ἴμεδο αραίῃ {ια Γαομ]έες οἱ πιἰτῖξίοῃ. 

Της (3) Πε οα]]εά αἰίεπ{ῖοη {ο {πα φεπηί-ρΗγςίο]ορίσαὶ απἀά οοἵ- 

Ῥοτεα] εἰαταςίει οἳ 5οπ1ε πιεηίαὶ ΡΏεΠοπιεπα: ε Ίγας εδροεία]]γ 

βίτιε]ἱς ν ινε πιαετίαὶ Ῥοάγ οιάε οἱ ἴἶε {εε]πσς: απάἆ Ἶς 

ππαϊηίαϊπεά {λαί ἴηο Ῥοάγ γνας ποῖ {ο Ῥε δεμάϊεά α5ξ απ αὐρίτασί 

επ Ῥιΐ πι ρατίίομίασ γείεγεπος {ο {λα Ῥοάἱγ οισαπίζαῖοῃ 

αἀαρίεά {ο Ἱ. (4) Πε τεοοσπίζεά απά γείῖ ρατίία]]γ φοἶἱνεά {πί5 

ἁπα]ίδπι ἴπ π]απ’5 παίτε Ὦγ Πΐ5 οὔΏ ἀεβηίίοη οἱ πε ψυχή α5 
ἴπα Ἱπιρ]οῖε τεα]ζαίῖοη οἱ {ταί]ὰ οἱ Ῥοάγ. ἸλΠε απαβίε {11 

{ο εκρ]αῖη {πε απίοη οἱ {πε απ{ἰ{]εςδῖς το γαί 5Ώοιγοά {λπαξ 5οιἱ 

απὰά Ῥοάγ νγετε πο 5ο πιο] {νο οοπίταάἰοίοτγ {οσο α5 {νο 

οοπιρ]εππεπίατγ οοιηίετρατίς ἵπ Ἠμπιαπ παίιτα, Ῥυΐ (5) Ἶο ἁῑά 

ποῖ πιετε]γ εοπίεηί Πϊπιδε]{ υν(Ἡ 5εὮ απ αΏδίταοί εχρἰαπαί{ίοι οΓ 

πιαπ’5 ψυχή ; Ἡε εχραπάεά απά Π]αδίταίεά ἴε ὮΥ απ επΙπιεΓαξίοΏ 

οἱ {νε ἀϊβετεηί 5ίασες ἵπ {πε ἀενε]ορπιεηί οἱ ἐπῖ5 5ου] {Τοπι ΙονύεΓ 

ἴο Πϊσηει {οΓΠ]5; απά ῬΥ 5 εχρ]απαίίοη οἱ {με τε]αίίοη ο{ ἔεςε 

[αςυ]ῖες {ο οπε αποίπεγ Ἡς αάναποεά οοπβἰἀςεταΡἰγ Ῥεγοπά ἔλμε 

ρίαπάροϊπί οἱ Ῥ]αΐο, (6) Πε 5Κκείο]εά νε] εοπδἰἀεταΡβ]α 5αοοεςς 

ἴπε ορ]εοί, οἵραης απά οροτα[ίοΏ5 ΟΓ {πο 5ενεταὶ 5εη5ο5: Πί5 

᾿απαϊγςίς οἳ 5ουπά απά οοἶοιΓ εδρεοία]γ ἁεδεινες ποϊῖσα {οί 15 

απεϊραοῃ οἱ πιοάετη ταδεατοῃ. Ῥαΐ (7) Ἡςε αἶδο 5Ἡευνοά {ια 

πεεά οἵ πἰδίπσ αΡονε 5εῃ8ε ἵπ οτάεΓ {ο οκρ]αῖη 15 ἱπείπιαίίοης. 

ἨΙ5 ἴπεοτγ ο α οεπίτα] οἵ ϱΟΠΙΠΙΟΠ 56Π56, {Πμοιρ]Ώ πηϊδία]κεη ἵπ 

αδοτὶἰρίηρ {ο 5εη5ε ηγηαξ 56Π56 α5 516] ἶ5 απαδίε {ο Ῥοδίΐονγ--ίπα 

ἀῑδμπείίοη, οοπρατίδοη απά Ιπίεγρτείαξίοη ΟΓ δεηδαίίοης---ἀϊτεοί5 

αἴτεπίίοη πενετίπε]οσς {ο {πε ρτγεδιρροβίείοης ο{ ενετν ριτεῖγ 



οκχχν]Ιῇ ΤΗΕ ΡΒΥΟΗΟΙΟΑΥ ΟΕ ΑΚΕΙ5ΤΟΤΙΕ. 

δεηςα(ἴοπα] δΥυ5ίεπι ο{ εορηΙίοῃ. Απά {πε απΙέγ ο{ οοηβοίοιΙδΠεΒΒ 

Ψ/ΠΙοΙ Ἡε εἰαίπῃς ΓοΓ {πε εχεί[εῖδε ΟΓ 5εη5ο 6065 50ΠΠΕ ΊΝΥ ἵπ εκ- 

Ρἰαϊπίης Που {ο ἀἰβετεηί {αοι]έίες ο{ 5οαἱ Ῥεσοοπιε απ ἱπάϊν]δίρ]ε 

ΡείδοπαΙ δεἩ. {6511 ποτε ἵδ {Πὶδ Ῥτοισ]με οι (8) ἵπ Πῖς 

ἴΠεοίυ οἳ α οΓεαίϊνο ΤΕβ5ΟΠ αδ {πε Ρτεδιρροβίίοᾳπ οἱ ἴπε 

εχείοίδε Οἱ οΓάΐπαιγ {λποιςη. Έοι [Πασπιεηίατ {ποαρῃ ἔἶα 

 4Ἡο9οίγ 15, ἵε 5 πενοτίπε]ο απ επιρῃαξίο αδδεγίοηῃ οἳ ἴπα 

ΡτίοτΙ(γ ο{ {πουφ]ίέ {ο πιαίίες ἵη {πο πίνει, ἩἨον, Αεὶρίοί]α 

βπά5 Πϊπισε]{ οῦ]ίροά {ο ασῖς, ἆοες ἐποισμε ἐλίπ]ς Είπσς, Ίουυ ἆοας 

απ ἱπιπιαίεγίαὶ {οτος «οπιε {ο τεοεῖνο απά Κποι πιαϊετία] ρῃθ- 

Ποπιεπα. Απά 5 αΠδΙΕΙ ἶ5, 5 Ψε Ἠανα 5εεΠ, ἴλαί ΏιοιρΏε 

Κποινς απά (Πίη]ς {Πίησς οηἱγ ἵη 5ο {αΓ α5 {πίπρς ατε {ποιρ]ξ, 5ο 

{ασ α5 ἴΠεγ ατα πα υνοτκ οί ΠΕᾶδοΠ, 5ο ἴλπαί ος αρ]εοίίνα 

: Ἐπουρηί ἶ5 Ῥιΐτ Επάϊπρφ {πεί ἵαπ οπννατά Οίπο. Ταδ8γ, 

(ο) Ατϊειοί]ε” {πεοιγ οἱ ν] {οιπ5 α παϊυταὶ ρεπάαπί {ο Επί 
5αΠΠο ΠΕΟΙΥ Οἱ {εδοῃ. ΤΠ Ῥίαοε οί {πε νασις ιηδαβίδ[αοξοςγ 

οοποερίίοη ΟΓ θυμός ἵπ Ἐ]αίο, νο Επά {πο γη] οοποεϊνεά πο 

α5 α οἶησ]ε {αου]έγ Ραΐ α5 {πε οοηδί]επος Οἱ {εβδοῃ απά {εεΙπρ; 

πλῖ]ο αἱ {πα 5απ1ο {ἶππε Αεὶδίοίιε πενεΓ 10565 δἱσΏί οἱ {πα {αεί 

ἴλπαί πιεγο"αρρείῖίε α5 5αεΏ ἆοες ποί,]οαά {ο αοίῖοπ, Ῥαΐέ τεφαίγες 

{ο Ῥε οοηςΒἑαίεά ΒΥ {ποισΠί α5 α ταζῖοπα] ἁεδίταε Ῥείοτε 1ξε οαἩ 

ἵδειο ἵπ οοπάαςξ. 

Ῥογολο]οσίσα] τοδεαγο; 85 πιαάο στεαί Ῥγοσρτοεςς αἶἴπος {πε 

ἆαγς οἱ Απδίοί]ε, Ἡε πηου]ά Ἱανε Ῥεετπ 5αγρτίδεἁ {ο απά ναί 

{λε αδςοοϊα{ίοπ οἱ Ιάεας Πίο] Ὡς ποείοεά 5ο οαδια]]γ παά Ῥεεῃ 

οοπςΒέαίοά Ὦγ 5οπια ΙΠίο 4 απὶνεισαὶ Κου {ο {πο γηλποῖε πιεηέα] 

{ατηίατο οἱ πιαη, ος ἴπαί ἔμα ἨϊρῃΠεγ πιεηία] Ῥ{οσεδδες πο Ίεςδς 

ἴπαη {λε Ίούνεί Παά Ῥεεῃ Γαδο]νεά Ιπίο {πε ΠΙΝΕΙ {ο απ εχίειπα] 

σε{πιυ]ιας---ἰπίο {Ππαί 5απιο οοπεερίίοη οἱ ΄5αΠετῖπρ’ απά Ἱπιρτίηί- 

τοσεϊνίησ ΥΠΙοὮ ος ΠἨϊπιδε]{Γ τερατάεά α5 αρρ]ςαΡ]ε {ο αἲ Ῥαΐ 

{πε ΠἰρΏεςέ οχοετεῖςσε οἱ {ΠποισΠί. Χο {για 5ίιάεπί ο{ Πΐ5 νήπρς 

νυ]]. θεεῖς {ο ἀΐδεονεί {ηεδε οἵ οίμεί πιοάείπ ἀενε]ορπιεηίς ἵπ 

Πὶ υτίπσς. Ῥιΐέ ἵη Πὶδ «οπεερίίοη οἳ {πε τε]αίοι οἱ 5ο] 

απά Ῥοάγ, ἵπ Πὶ5 {Πεοτγ οἱ α οεηίτα| 5εΠῃ5ο απά Πΐ5 ἱπίπβοῃς 

ο{ α οΓεαίϊνε ΓΕΒΡΟΠ, Ἡς ΙεΠ Ῥεπίπά Ἠϊπι Ιεβδοῃς ΥΥΠΙΟΕἩ πο Ρ5Υ- 

ο]ιο]οσίδέ οαπ αΠοτα {ο ἀϊδιεσατά. 
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ΑΡριΣτοτενλόι 

ΠΕΡΙ ΥΥΧΗΣ Α, 

δι ἍἸΤῶν καλών καὶ τιµίων τὴν εἴδησιν ὑπολαμβάνοντες, 49 

μᾶλλον δ ἑτέραν ἑτέρας ἢ κατ ἀκρίβειαν ἢ τῷ βελτιόνων 
ΝΔ / ο κ. 7 ῳ) Ν Αα 

τε καὶ θαυμασιωτέρων εἶναι, δι ἀμφότερα ταῦτα τὴν τῆς 
ω) ε ’ ” ιά λ 3 ’ / [ο] ΔΝ . ψυχῆς ἱστορίαν εὐλόγως ἂν ἐν πρώτοις τιθείηµεν. δοκεῖ δὲ καὶ 

Ν 3 ώ οφ ε [ω) .) ο) ή / 

πρὸς ἀλήθειαν ἅπασαν ἡ γνώσις αὐτῆς µεγάλα συμβάλ- 5 

λεσθαι, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν φύσιω' ἔστι γὰρ οἷον ἀρχὴ 

τών ζώων. ἐπιζητοῦμεν δὲ θεωρῆσαι καὶ γνῶναι τήν τε 

φύσιν αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν, εἶθ' ὅσα συµβέβηκε περὶ αὐτήν') 

ὧν τὰ μὲν ἴδια πάθη τῆς ψυχῆς εἶναι δοκεῖ, τὰ δὲ δι 
ρα ρα ζῴ ανν , δὲ / 9 το 6 2 ἐκείνην καὶ τοῖς ζῴοις ὑπάρχειν. πάντῃ δὲ πάντως ἐστὶ τῶν ιο 

’ : ο) Ν / ΔΝ 9 9 ᾿ ” 

χαλεπωτάτων λαβεῖν τινὰ πίστιν περὶ αὐτῆς. καὶ γαρ ὀντος 

κοινοῦ τοῦ ζητήματος πολλοῖς ἑτέροι, λέγω δὲ τοῦ περὶ 
8 3 ’ Δ 8 Απο εις ὦ δί ΠΨ / ” Άν τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἐστι, τάχ᾽ ἄν τῳ δόξειε µία τις εἶναι 

Ν 

µέθοδος κατὰ πάντων περὶ ὧν βουλόμεθα Ὑγνώναι τὴν 

3. τε οπι. Ἐ  Τοχ. | ταῦτα οπι. Ἐ, Το. | τὴν τῆς] τὴν περὶ τῆς Ἑ. Το. 

9. δι ἐκείνην] κοινά Υ. 1Ο. δὲ καὶ πάντως ΘΤΟΝΥΥΝΥ. 12. ἑητήματος καὶ 

πολλοῖς ΤΟΥ ΥΓ Τος. 13. τὸ] τοῦ ΑΝ η Χ Ῥε]]. Ττεπά, 
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ΡΟΟΚ ΕΙΝ5Τ, 

Ο6ΠΑΡΤΕΚΕ Ἱ. 

ΤΠε αοαμςίίοηπ οἱ Κπον]εάσα 5, Ἠς «ςοποεῖνε, αἶνίαγ5 
βοπιε(μίῃπσ ΠὶσἩ απά Ποποιταρία: Ῥαὲ οπε {ογπ οἱ Κπον]οάσα 

5 βαρεΓίογ {ο αποίΐπει εἰίμει ἵπ νἰτίε οἱ ἴπε θε]-οοπίαίϊπεά 

αἰπιρ]ιοίΙεγ : οἳ ἵε ἐταίῃ οι: ὮΥ {ο στεαίετ ἀϊρηίίγ απά Ὑοή- 
ἄτομιδηςςς οἱ ἵ5 οοηίοηί5: απά ΟΠ ῬοίἩ ἴλεδε ρτοµπάς {πε 

Ἰηνεςίραίίοη οἱ ἴπα 5ου] παὶρΏὲ νε Πηδείοε οἰαίπι α {οτεπιοςδέ 
Ῥίαςε, Απά, Ῥεδίάες, {πε Κπον]εάσε οἱ {έ ἵ5δ ἔποιρῃί {ο Ἠανα 

Ἱπιροτίαπί Ῥεατίησς οἨὐ {τιίῃ σεπετα]]γ απά εδρεοία]]γ οη παίιτε: 

{ος 5ου] ἶ5 α5 1{ ννετε {λε Ργῖπιε {αοίος ἵπ απίπιαἰ εχἰςίεηοε, 
ΤΠε οβ]εοί οἳ ους επαιίτγ ἶ5 {ο οΏδετνε απἀ {ο ἀΐδοονες 

Ῥοῦμ {πα Πίκίοτίοαί ἀενε]ορπιεπέ απά {πα εδδεη{ίαΙ παίιτε οΓ 

{πε 5ου], απά Γγίπεγ {ο Ππά ουέ {πε ΡΠεΠΟΠπΙεΠα οεουττίης ἴἵπ 
οοηπεοίίοη υὮ Π-- ΡΠεποπιεπα οἱ υΠίοὮ 5οπις αἴε ἰποιρβηί {ο 

Ῥε αΠεοίοῃπς Ρεου]ίαγ {ο ἴλπα 5ου Πδε], οἴπειδ, νΒία ονήπρ 

ἐπεῖχ εκἰδίεποε {ο {ια 5ου], ατα ἐποιαρ]Ώί {ο Ῥε]οπςδ {ο {πε απίπια] 

παΐυτε ἴαἷεη α5 α Ἠλοίε, Ἑγ [ατ ἵπ ΕΥΕΙΥ Ίναγ ἴλε ρτεαίεσί 

ἀϊβιομ]Ώ εοηπεσίεά νε] 1έ ἶ5 εἶλαί οἱ τεαεβίης 5οπἹε οεγίαϊπίγ 
αροιῖ ἵε, ΤΠε ορ]εοί οἱ ἱπνεςίίσαίίοη ἶ5, ἵε ἶ5 ἴταςε, πε 8απΠ 
πετε ας Τξ ἴ5 ἵπ πιαηΥ οἴπει 5ιβ]εοίς--ἵέ ἶ5, επαί 15, ἴπε αιεςίίοη 

οἳ {πε εδδεπεῖαὶ ποίίοηπ απά οἱ ἴπε Ρεπετίο εΠαταοίετ. Τί 
πηῖρΏέ {πετείοτε Ῥο 5αρροδεά {λπαί ἴπετε 15 8ΟΠΙΕ ΟΠΕ ϱΟΠΙ- 

ποπ πείποά αρρ]ίσαδἰε {ο αἲ οῬ]εοί5 οἱ ΠΙΟ ννε νδη {ο 
[----2 



4 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

νο φ 9 ο Δ 9 ο,  ) 
οὐσίαν, ὥσπερ καὶ τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἰδίων ἀπόδειξις, 15 

φ ο λ έθ δ , δια / 
ὥστε ζητητέον ἂν εἴη τὴν µέθοδον ταύτην. εἰ δὲ µή ἐστι µία 

: ν μ , λ Λ ας ” , 
τύς καὶ κοινὴ μέθοδος περὶ τὸ τί ἐστιν, ἔτι χαλεπώτερον 

, ν ο ο σἩ. λ » ο... 
γίνεται τὸ πραγματευθῆναι' δεήσει γὰρ λαβεῖν περὶ έκα- 

/ ε / 3λ λ Ν 5 / Φ.Α / 
στον τίς ὁ τρόπος. ἐὰν δὲ φανερὸν ᾖ, πότερον ἀπόδειξίς 

τίς ἐστιν ἢ διαίρεσις ἢἡ καί τις ἄλλη μέθοδος, ἔτι πολλὰς 1ο 
5 / 3 λ / Ε] α ο) 3 Δ 
ἀπορίας ἔχει καὶ πλάνας ἐκ τίνων δεῖ ζητεῖν ἄλλαι γὰρ 

 ᾷ ἄλλων ἀρχαί, καθάπερ ἀριθμῶν καὶ ἐπιπέδων. πρώτον ὃ᾽ 

” .] - ο) Ε] ’ ω) ω) Ν ος / 

ἴσως ἀναγκαῖον διελεῖν ἐν τίνι τῶν γενών καὶ τί ἐστι, λέγω 

λ / / Δ 5 / Ἀ Ν Ἀ Δ Ἀ / 
δὲ πότερον τόδε τι καὶ οὐσία ἢ ποιὸν ᾖ ποσὸν ἢ καί τις 

” - ων Αα ” Δ , η 9 
ἄλλη τῶν διαιρεθεισῶν κατηγοριών ἔτι δὲ πότερον τῶν ἐν α5 

, » » .- Ξ αν ἳ ,  ὁ ψ 
δυνάµει ὄντων ἢ μᾶλλον ἐντελέχειά τις διαφέρει γὰρ οὗ τι 

! 

. ΄ ή δὲ ΔΝ 3 ο ρα / Ν / Θ δ4 σµικρόν. σκεπτέον δὲ καὶ εἰ µεριστὴ ἡ ἀμερής, καὶ πότερον 492 
ε Ν κά Ν Ἆ 3” Σπ Ν ε ή / 

ὁμοειδὴς ἅπασα ψυχὴ ἢ οὔ' εἰ δὲ μὴ ὁμοειδής, πότερον 

εἴδει διαφέρουσιν ἢ γένει. νῦν μὲν γὰρ οἱ λέγοντες καὶ ζη- 
ον 9 - η ο 3 ῤ ή α ον 3 τοῦντες περὶ ψυχῆς περὶ τῆς ἀνθρωπίνης µόνης ἐοίκασιν ἐπι- 

65 σκοπεῖν. εὐλαβητέον δ ὅπως μὴ λανθάνῃ πότερον εἷς ὁ λόγος 5 

9 9 / ’ ’ | ΑΛ » ο 9 4. α αὐτῆς ἐστί, καθάπερ ζώου, ἢ καθ ἕκαστον ἕτερος, οἷον ἵππου, 

κυνός, ἀνθρώπου, θεοῦ, τὸ δὲ ζῴον τὸ καθόλου ἤτοι οὖὐθέν 
» λ ο Ἀ ε ή δὲ ἊἎ ” Δ γ ο) 

ἐστιν ἢ ὕστερον' ὁμοίως δὲ κἂν εἴ τι κοινὸν ἄλλο κατηγοροῖτο. 

66 ἔτι ὃ εἰ μὴ πολλαὶ ψυχαὶ ἀλλὰ µόρια, πότερον δεῖ ζη- 

15. ἀπόδειξν Βεκ]. ΞΌ ΝΧ. 17. περὶ τὸ] περὶ τοῦ ΘΤΟ ἨΧ. 10. τών 

ο). λαο. τιο. ΤΟ ΝΧ Ε. 36. μᾶλλον] µόνον Ἑ.. (ΒΏμβς.). «ο2ὺ 4. µόνον 

Ργ. Ἐ Του. 6. «ἑκάστην Ρτ. Ε Του. δ. κατηγορεῖται ΤοΟΓ. 
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) ἀϊδεονεγ ἴπο εβδεεπεῖαὶ παίυτο, Ἰμδί α5 ἀεάιοίνε ατσιπεπέ 
ἵταςες οιῖ {πε Ῥτορετίίες ἀερεπάεπί οἩἳ {πε ρεηας5: απά ἴῃΠ 

{Πί5δ «.δε νε 5Ἱομ]ά Ίανε {ο βαεἷς {πα πιείλοά ἵη «αιεδίοῃ. 
'Ῥαΐ ΙΓ νεα Ῥο πο ΟΠ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ππείποά {ος Ηπάϊπρ οιί {μα 

δεπετίο εἸαταςίες, οἳσ Ρρτοσεάµτο Ῥεοοπιες 511 ποτε ἁῑβιοι]ε, 

α5 Πε. γη] ΈΊλεη Ῥε πεοεδδατΥ {ο δεεῖε υγ] τεσατά ἴο εαο] 
βαρ]εοί οἱ Ιπνεςραίίοη ναί ἶ5 {λε πιείλοά οἱ επαιίτγ υνλίο] 

1 αρρτορτίαΐο {ο 1. Απά ενεπ ἵξ ἵε ννετε οἶεατ υλείπει 5οπ]ε 

ς ἀεάιοίίνε ατσαπιεηί ος Ρἱαϊοπίο ἀῑνίδίοη οἵ 8οπιε οἴπες πιείλοά 

ο πετα ἴπε τὶσηί οπο {ο αΡΡΙΥ, γεί ενεηπ 5ο {πε αιεκδίοηπ {οπι 
ο μαι Ρροῖηί νε 5που]ά Ῥεσίῃ ους επαιίτν ἶ5 οπε υΠίοἃ οΠει5 

πιαπΥ ἁἀἰ[ιοι]εες απἁ Ίεανες πιαε]λ Γοοπι {ογ ἀϊνειρεπί νίεν”5͵ 
Ῥεσαιιδε ἀϊ[Πεγεπί «οποερίίοης πανε ἀϊΠετεπί {απάαπιεπίαὶ ρτῖη- 

οἴρίες, α5 ν/ε 5εε ἵπ {πε ἀἰΠεγεηοο Ῥείνεεη {πε εἰεπιεπίατγ ἰάθεας 

οἱ απ θἨππείϊο απά {ποςε οἱ σεοπιείτγ. 
Τπα Πτδί ροῖηε Πονενει νΠίοἩ ἀεπιαπάς ους αἰεηίίοη 5 

ο το ἀείετπιίπε ἵπ γΏίοὮ οἳ {πο Πίρ]ετ εἶαδδες σοι] ἶ5 ἱπο]αάεά 

ο απᾶ να ἶ6 ἵ5 σεποτίο οἰατασίετ-- ΝΠείΊετ, ἵπ οἴ]ει νγοτάς, 
-α Π ἵδ απ ἱπάϊνίάιαὶ Επίησ απἀἆ τεαὶ θιΏδίαπςοε ος α αιαΙ{γ οἵ 

ο αιαπΗίγ ος αΠΥ οἴπει οἱ {λε οαίεφοτίε» α5 ἴΠεγ Ίανε Ῥεεῃ 

ἀἰδῆπσιϊσπεά. λα πιαδε βαγίπετ αδὶς γπείπες ἵε Ῥε]οηςς ἴο 
ἴπε οἷας» οἱ Ροίεπ{ῖα]ῖεες οἵ ἶ5 ταίπεγ α οοπιρ]είεά αείιαΠ{γ--- 

νο «οποερίίοη5 Ῥείνθεη υν]ίο] ἔἶετο ἶ5 πο πια] ἀῑπετεῃεο. 
Αποζμες αιερίίοη, Ίνε λα] Ίανε {ο ασ, ἶδ νψπείπει 1 ἴ5 

ἀῑνίδίριε ος {πεε {τοπι Ρατί5, απἀ λείπει ασαϊῃπ αἱ] 5ουἱ5 αΓε 
ο Ποπποβεπεοις ος ποῖ; απά ἵΓ ποῖ Ποπιορεπεοῦς, ψείμετ ἵξ 

15 φρεείῃβοα]]γ ος σεπετίςα]]γ ἴλμαί {Πεν ἁῑπει: {ο; αἲ Ρρτεδεπί 

γ/τίξεΓ5 νο Ιηπνεςείσαίο {ο 5ο] 56επΙ {ο οοπῇῄπε {Πείγ ο8δε- 
ναβῖοης ἴο {πε 5ομἱ οἱ πιαη αἶοπα. ΘΒρΡεοίαὶ «ατε πιαςί Ῥε ἴακεπ 

{ο ἀΐδοονει γπείπει {πεια 5 οηπε ἀεβηϊοηῃ οοπιρτεπεπάίης αἱ] 

πα ἁῑτεγεπί {οτπς οἱ 5ου] Ἰμδί α5 {με ἀεβηϊίοη οἱ αηίπια] 

αρρίίες {ο αἲὶ ρατϊουίατ απἰπιαϊ5, ος ἨΠείπες {με ἀεβηϊξίοη ἶ5 
ἀϊπετεπί ἵπ τεδρεςί οἱ εαο] Ιπάϊνίάμαὶ δρεείε»: ]μ5ί α5 ἡ {ος 
εκαπιρἰε να Ίνετε ἴο αἶ]ον α ἀεβηϊίοῃ οἱ Ποτςε, ἀοβ, πιαἩ 

απά ἀοά, Ῥαΐε 5Που]ά αθςετί {λαί {λε ιπίνειδαὶ ΄απίπια!᾽ εἰτπει 

εἱρηίβες πο αοϊια]]γ εχἰδιίηςσ (λίπςρ οἵ ἶ5δ Ρορίετίος {ο ἴπε Ρρατ- 

Εἰοπίαγ δρεείες, είς αἶδο Πο]άϊπςσ σοοά οἱ αΠΥ οίπεί «ϱΟΠΙΠΙΟΠ 

{ετπ. ΦΠου]ά 1 Ἠουνενες Ῥο αξοεγίαῖπεά {ἴπαί ἔπετο ἆτε ποῖ 
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Α , Ν ιά Ν ΑΔ Δ δη Δ δὲ ΔΝ 

τεῖν πρότερον τὴν ὅλην ψυχἠν τὰ µόρια. χαλεπὸν δὲ καὶ | ιο 

ά ’ Α / οφ 9 / Δ / 

τούτων διορίσαι ποῖα πέφυκεν ἕτερα ἀλλήλων, καὶ πότερο 

Ν ’ μ ο) / η Δ .4 ή 
τὰ µόρια χρὴ ζητεῖν πρότερον ἢ τὰ ἔργα αὐτῶν, οἷον τ 

ο Λ Δ φ' . Ν αι] [ή Ἆ ΔΝ 3 / ε ’ νοεῖν ἡ τὸν νοῦν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι ἢ τὸ αἰσθητικόν' ὁμοίωςὶ 
ΔΝ 8 ο. ζω) ” ι] δὲ Ν ” / ΄ 3 

«87 δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰ δὲ τὰ ἔργα πρότερον, πάλιν αν σσ 

κ ’ 

τις ἀπορήσειεν εἰ τὰ ἀντικείμενα πρότερον τούτων ζητητέον, οἷον - 5 

Λ 3 Δ ῳ) 3 ο) ΔΝ Δ ΔΝ ο ω ” 6 5 τὸ αἰσθητὸν τοῦ αἰσθητικοῦ καὶ τὸ νοητὸν τοῦ νοητικοῦ. ἔοικε 
3 5 ’ λ ΕΝ. Φ / . ὁ Δ Δ ρο) δ᾽ οὐ µόνον τὸ τί ἐστι γνώναι χρήσιμον εἶναι πρὸς τὸ θεωρῆσαι 
Δ ο 4 ων ΄ ο) 3 ’ .-ό 3 ο) τὰς αἰτίας τῶν συµβεβηκότων ταῖς οὐσίαις, ὥσπερ ἐν τοῖς 

4 /΄ ” Ν 3 Ν ΔΝ ΄ 3 ’ Ἆ ΔΝ 3 ᾿ µαθήμασι τί τὸ εὐθὺ καὶ καμπύλον ἢ τί γραμμὴ καὶ ἐπί- 
ὃ οἲ Δ ο) / 3 Α ε Α ΄ πεδον πρὸς τὸ κατιδεῖν πόσαις ὀρθαῖς αἱ τοῦ τριγώνου γωνίαι 1ο 

ἴσαι, ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν τὰ συµβεβηκότα συµβάλλεται µέγα 

/ Ν λ »ο λ δι, 98 3 Δ Δ ” µέρος πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστιν' ἐπειδὰν γὰρ ἔχωμεν 

ἀποδιδόναι κατὰ τὴν Φφαντασίαν περὶ τῶν συµβεβηκό- 
Ἂ ’ λ 9Ν ” / Ν ΔΝ [ο 3 ’ των, ἢ πάντων ἢ τῶν πλείστων, τότε καὶ περὶ τῆς οὐσίας 

 ν , , : , λ 5 , 9 εή, Ἁλὴ ἔξομεν λέγειν κάλλιστα πάσης γὰρ ἀποδείξεως ἀρχὴ τὸ τί 26 
9 φ » ο ο ε α λ ο Ν 
ἐστιν. ὥστε καθ ὅσους τών ὁρισμῶν μὴ συμβαίνει τὰ συµ- 

ΔΝ 

βεβηκότα γνωρίζειν, ἀλλὰ μηδ εἰκάσαι περὶ αὐτῶν εὖμα- 493" 
, ϱ - ” ος ω) ιά 

ῥέ, δῆλον ὅτι διαλεκτικὠώς εἴρηνται καὶ κενώς ἅπαντες. 
3 ’ α Δ ΔΝ / ΑΦ ο) / / ε] ΄ 9 ἀπορίαν ὃ ἔχει καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς, πότερόν ἐστι πάντα 

Ν Ν ο »ν α  ἃ / ΝΔ Αα ο ” ᾿ 
κοινὰ καὶ τοῦ ἔχοντος ἢ ἐστί τι καὶ τῆς ψυχῆς ἴδιον αὐτῆς' 

πν - 9 9 Αα κα αι κ ’ 

τοῦτο γὰρ λαβεῖν μὲν ἀναγκαῖον, οὐ ῥάδιον δέ. φαίνεται 6 

11. τοῦτο Υ. 13. δε ἑητεν Ὁ ΝΧ. 16. πρότεα Ἐ5δ. 
Του. 16. νοῦ ΕΥΧ. 31. εἰδῆσαι ΤΟ ΥΥΧΥ. 4933 1. κενῶσ] 
περιττῶς Ἠ). 
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Φενετα] 5ουἱ5, Ῥαέ ππετε]γ ἀἰβετετπί ρατίς ἵπ {πα 5ου], ἴπα αἩςες- 
εἴοη τῖδες υΥπείπες νε 5Ποι]ά Ῥερίπ ὮΥ Ιπνεςείσαίίπσ {πε γγπο]α 

5ου] οἱ 5Που]ά δίατί ταί]ει υνϊεὮ {πε ρατί. Απά Πετε αραῖη Ιε 

Ἱψ ἁπευ]ί {ο ἀείειπιίπε νΏῖοἩ ο ἴπεπι αἴο τεα]γ ἀῑΠετεηί 

Ίοπι οπε αποίπετ, απά νυπείμει νε 5Ποι]ά βγςί οἱ αἲ! ἱπνεςεῖραίε 

ἴπε ρατίς ος {ἐλεῖγ Πιποίῖοης---Πείπαες Ίνε 5Που]ά {ος Ιηδίαηποε 
Ἰηνεςίϊσαίε {πε αεί οἱ τεαδοπίπς οἵ {μα {αοι]{γ οἱ ΓεβδοΠ, {πα 

αεί οἱ 5εησδαίῖοηπ ος {Πε [{αοι]ίγ ο{ 5εηΠ5ε: απἀά 5ο αἶδο ἵπ οἴπες 

-85ε. Απά 5αρροδίπσ να ἀείετπιίπε {ο εκαπιίπε Πτδί οί αἱ] 

πε Γαποίίομς, 5611 ενα Πιγίπετ αιεδέοη πιαγ Ῥε ταΐδεά νπείπεγ 
πε εΠοι]ά Ῥε[ίοτεμαπά ἰτεαί οἱ ἴπε οΡρ]εοί5 υΠίοῖ ατε {[λεῖτ 

εοιπίετρατί---ίτεαί, {ναί 5, οἱ {ο οΡΏ]εοί ο{ 5οηΏ5ο Ῥείοτο {μα 

{αου]έν οἱ 5εη5ςε, απά ο{ {πο οΡ]εοί οἱ {ποιρηίέ Ρείοτε ἴπε [ου] 

ο{ {ποιρΏξ. 
ΤΠε (πιει Ίονγενεγ 5εεπι5 {ο Ῥε ἴμαί ἵε ἵς ποί οηἱγ α 

Κπον]εάσε οἳ ἔπε ρεπεΓῖο οἰατασίογ οἱ αηγίμίηςσ γΠῖοὮ Πε]ρς 

{ονατάς ἀείεοίῖπσ {πα ο«αᾳδες ο {πε Ρτορετίίες οἱ 5αΏείαηοες--- 
α5 ἵῃπ πιαϊμεπιαξῖος {πε Κπον]εάρο οἱ δίταϊρηί απἆ ουΓνεά ΟΥ 

ἴπε σεπετῖο εἸατασίει οἱ ναί ἶ5 α Ἱπο οἱ δαρεΓβοῖες αδαῖςίς τ15 

ἵῃ φεεῖηῃσ {ο Πον πἹαΏΥ πἱρηί απσ]ος {πο απρ]ες οἱ {πα ἰτίαποσ]ε 

ατοε εαυα]---Ῥαί ενεη «οπνεδεὶγ {πο Κπον]εάσε ο{ {πε Ρτορεί- 

Εες οοπ{ηϊριίε» ἵη στεαί Ππ]εασΙΤο {ο α Κπον]εάσε οί {πε «ναί ̓ 
ΟΓ ἴπε σεποτίο ποίίοηπ. Ἰλ/πεΠ, ἵπ Γαο, νε αἴε αὈ]α {ο Ργεδεπί 

{ο ἴπε παπά” εΥε αἰ] ος πιοδί οἱ {ο ΡΓορεΓίίες Ὑ/ΠΙεἩ αΡρεαΓ 

{ο Ῥε ο«οππεείεά νίἩ απ οΡρ]εοί, Ίο 5Ώα]] Ῥε ἵπ α Ροβδιίοη 
{ο 5ρεα]ς α5 υνε]] α5 πιαγ Ῥο αΡοιί {πο ἐπίπς Ιδε]{: α[ποισῃ 

ἴπα σίατίησ Ροϊηπί οἱ αἱ] ἀεπιοηδίταίίοη οοηδίδί ἵπ Κπονίπςρ 

Ἠηπαί α (Ππίηρ ἶδ. Απά ἴλιας αἰἱ ἀεπηιίοηπς ἴπαί ἆο ποῖ «ΟΠπνεΥ 

α Κπον]εάρε οἱ {πε ρτορεΓίῖες5 αἰίεπάϊίηπςσ οη απ οΡρ]εοί απά ἆο 

ποῖ ενεη τεπάεί 1 685Υ ἴο ᾖαπιο α οοπ]εοίμτο τεσαγάϊπς ἴλοαπι 
αἍτα ενἰἀεη{Ιγ πιετο επιρίγ ΡηΓαδες 5ος α5 {γαηδοεπάεπία]ϊδίς 
αἶοπε ν/οι]ά α5α. 

11 ἶ5 α [ιγίπες νο ΝΠείπεί {πο αΠεοίίοης οἱ {πο 5ου! . 
ατα αἶδο α]ἱ «Ἠάτεά αἶοπο νὰ ἔλε 5ου] Ὦυ {πε Ῥοάγ ν/π]οὮ «οΠ- 

ἴαΐης ἵε, ο: νπεί]εί ἔπετε ἶ5 ἵπ αἀάϊοῃ δοπιε(Πίης Ρεομίίατ {ο 

ἴπα 5ου δε] ΤΗΠί5 ἱ5 α αιεδίίοπ γ/ΠίοἩ 1 ἶ πεοθβδδατν απά 
'ψεῖ ποῖ εαδγ {ο αΠδνετ. 1Ιὲ αΡρεατς αἲ αΠΥ ταίε {λαί ἵη μα 

στεαί πια]ογῖίγ οἳ «αδες ἔε 5ου] {5 πεϊίπεγ αοεῖνε ΠΟΓ ρᾶδδίνε 



κ 

δ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

Ν ον ο 2) » , , δὲ Φ δὲ τῶν πλείστων οὐθὲν ἄνευ σώματος πάσχειν οὐδὲ ποιεῖν, 
αν ο) α ’ οἷον ὀργίζεσθαι, θαρρεῖν, ἐπιθυμεῖν, ὅλως αἰσθάνεσθαι. µά- 

Ι..) ” Δ ο) 3 » Ἆ Δ 9: ] τν λιστα ὃ) ἔοικεν ἴδιον τὸ νοεῖν' εἰ ὃ ἐστὶ καὶ τοῦτο φαντασία 
Ἆ Ν ” ’ 3 3 , 3 ο κ απ - 

τις ἢ μὴ ἄνευ φαντασίας, οὐκ ἐνδέχοιτ' ἂν οὐδὲ τοῦτ' ἄνευ 
΄  « 3 Δ νε 3 / Α καν αν . 4 η σώματος εἶναι. εἰ µεν οὖν ἐστί τι τών της ψυχῆς εργων ἡ 

παθηµάτων ἴδιον, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν αὐτὴν χωρίζεσθαι" εἰ δὲ µη- 
θέ 5 ἴὃ ο ὰ 5 Ἀ νά τα Δ / ο έν ἐστιν ἴδιον αὐτῆς, οὐκ ἂν εἴη χωριστή, ἀλλὰ καθάπερ τῷ 

εὐθεῖ, ᾗ εὐθύ, πολλὰ συμβαίνει, οἷον ἅπτεσθαι τῆς χαλ- 
ο) κ Δ ’ ι ο ας... ΄ κής σφαίρας κατὰ στιγμήν, οὐ µέντοι γ᾿ ἄψεται τούτου χωρι- 
ϱὲ ΔΝ 6 .. 3 ’ ή ν 9 η ΔΝ ’ /΄ σθὲν το εὐθύ' ἀχώριστον γάρ, εἴπερ ἀεὶ μετὰ σώματός 

/ 9 3” δὲ ΔΝ Δ Α ζωὴ ΄ / ν τινός ἐστιν. ἐἔοικε δὲ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάθη πάντα εἶναι 
Δ ΄ ’ 

μετὰ σώματος, θυµός, πραότης, φόβος, ἔλεος, θάρσος, ἔτι 

Ν ΔΝ Δ ΔΝ ο) σ Δ ΄ ΄ 

χαρα καὶ τὸ Φφιλεῖν τε καὶ μισεῖν' ἅμα γὰρ τούτοις πά- 
λ Α ή δὲ Δ Δ Δ 3 Αα ΔΝ σχει τι τὸ σώμα. µμηνύει δὲ τὸ ποτὲ μὲν ἰσχυρών καὶ 

” ΄ 

ἐναργών παθηµάτων συµβαιόντων μηδὲν παροξύνεσθαι ἢ 
[ω) θ Ἀ Ψ δ) ε Ν - Ν 3 ” ο) φ φοβεῖσθαι, ἐνίοτε δ' ὑπὸ μικρῶν καὶ ἀμαυρών κινεῖσθαι, ὅταν 

3 Α Δ ο ΔΝ ο ” ο ϱ 3 ’ 3 ὀργᾷ τὸ σώμα καὶ ούτως ἔχῃ ὥσπερ ὅταν ὀργίζηται. ἔτι 
Ν ῳ) ο) αν δὲ τοῦτο μᾶλλον φανερόν' μηθενὸς γὰρ φοβεροῦ συμβαίνον- 

ο) ΄ - ο) 

τος ἐν τοῖς πάθεσι γίνονται τοῖς τοῦ φοβουμένου. εἰ ὃ οὕτως 
» - ο Α ἔχευ δῆλον ὅτι τὰ πάθη λόγοι ἔνυλοί εἰσιν. ὥστε οἱ ὅροι 

- ον 9 , θ , , α η , Δ τοιουτοι’ οἷον τὸ ὀργίζεσθαι κἰνησίς τις τοῦ τοιουδὶ σώματος ἡ 
/ λ [ά κ. Ἡ ο ” 

μερους η δυνάµεως νπο τοῦδε ένεκα τοῦδε. καὶ διὰ ταῦτα ἦδη 

6. τῶν μὲν πλ. ἘΧγ. Το. || ἄνευ τοῦ σώματος Ἑ. Του. 8. ἰδίῳ 

5ΧΥ. 14. τούτου] οὕτω Ε. Ε7. 16. πάθη πάντα] παθήµατα ἨΝ. 
10. μηνύει] σημεῖον Ἐ.. Το. 41. ἐὰν ὀργά ΡΤΥΥΧ. 33. τοῦτο] τούτου οοπΠ]. 

Τος. 25. ἐν ὕλη ΕΤ. 

ω- ο 

μμ 5 

25 



ΡΟΥΟΗΟΙΟαΝΥ 1 1 δδ 1Ο, ΠΠ. 9 

Λουί ἴλε οο-ορεταίίοη οἱ {λα Ῥοάγ, {ος αχαπιρἰε ἵπ Ρείΐπς 
σιν, ἵη θἹεννῖησ «οµταρε, ἵπ {εε]ῖπσ αρρείῖέε---ἵπ οπο Ἱνοτά, 
Ῥεΐπρ δεηπαἰῖνα. ΤΠοιρΏί 5οεεπ]5 {ο Ῥοε {πε εἰεαΓεδῖ οἂδα 

ἃ δίαίε ρεοι]ίας {ο {πε 5ου] αἶοπο: Ῥαΐέ 1 ονεηπ {(ποιρΏί ἶ5 
Υ ἴμε Ρτοδεηίαξίοη ΟΓ απ ἵπιασε οἵ ποί ἱπάερεπάεπί ο{ 5ΗοἩ 

φεηίαίίοη, ἵέ νοι]ά {οἶ]ουΥ ἐἶλαί 1έ ἶ5 Ιπιροβείρίε {ος ενεη ΕΠί5 

οἱ ἔε 5ου] {ο Ῥο εχετοῖσοά ἵπ ἱπάερεπάεποε οἳ {πε Ῥοάγ. 
ἔπεη ἔΊετε Ῥε απΥ οἱ {με {αποβίοης ος αΠεοίίοπς5 οἱ {πε 5ο] 
Ἡ ἀῑςιπειῖνεϊ]γ Ῥε]οηπρ {ο Τε, ἵε νηοι]ά Ῥε ροδδίρ]ε {ος {πα 

ᾗ {ο εχῖςσε ἵη δεραταίίοη {οπι {πε Ῥοάγ: 1, οηπ ἴπε οἴ]ες 

Πα, ἴπετε Ῥο πο {ιποίίοηπς οἱ: αΠεςίίοη5 5ο Ῥε]οπρίης {ο Ἱτ, 

5ου] ννομ]άἁ πο αἁπιῖξ οἱ 5δεραταίε εχἰςίεποε: {εξ ννου]ά 

πηρία ἴλα φἰταἰρΏέ Ιπαο υνλίομ ας φἰταἰσΏί Πας ΠΙΑΠΥ Ῥτο- 
οεγ{ΐες5, 5ο] α5 (ο; εχαπιρ]α {ο {οιςἩ α Ῥίαζεηπ σ]οῦε ἵηπ ο: αἲ 
"Ροΐπί, νε αἲ ἴἩε 5απιο πε {ξ{ ο«απποί {οις] {πε ρἶορε 

5εραταίεά ἴτοπι {5 πιαίοτία] επιροάίπιεπίε: {πε σίταῖρΏί 
Ρεῖηπς τεα]]γ Ιηδεραταβ]ε α5 αἶναγς εχἰσίπρ αἶοηπρ υν]ν 

ε Ῥοάγ οἱ αποίπετ. Φο ἵπ κε πιαηπες {με ἀῑ[ετεπί {εε]- 

Ἄβρεαι {ο Ῥε αἱἰἱ αοσοπιραπἰεά ΒΥ 5οπ16 Ρρατίϊοιἷας οοη- 
ἴοῃ οἱ Εἶαο Ῥοάγ---σιο]ι {οείίπρς, νἰζ. 5 8Ἠβατ, πιθεκηςς, 

 ΡΙίΥ, «οωταρε, απἁ {[ωτίπες Ίου απἀά Ίονοε απἀά Ἰαΐς--- 

Ἱ. οἵ νηίοἩ αΡρεατ {ο Ῥο αοοοπιραπίοά ὮΥ 8οπιο ρασίίοι]ας 
οἴίοη οἱ {με Ῥοάγ.΄ ̓ ΤΗϊ Ιπάεεά ἵ5 «Ἡαννη ΡΥ ἔμα {αο Ελαί 
εἰῖπιες στεαί απά ενἰἀεπί ἀϊαςίεις νυμίο] Ἠανε Ρε[α]]εῃ 5 

5ο 5 πο ἱγηίαίοη ΟΓ [εατ, νΠΙΙε αἲ οἴμει Εἶπιες {πε {εε]ίηρς 

εχκεῖιοά Ὦν (πνία| απά αἰπιοδί ἱπιρεΓοερείρίε πιίδεμαποςς, 

' Ῥοάυ Ρείπρ αἲ δυο ἔἴπιες Ῥοϊΐπς {11 απἀἆ ἵπ ἴπο δαπιε 
ιαἲς οἳ εχοϊεπιεηί αξ ἵπ ἄπΏσετ, 61] πιοτο ἶ5 ἐπῖς ενιάεπί 

΄Ποπα πε [αοῖ ἴλαί ενεῃπ γ]ποιὲ {μα οοοµπτεπος οἱ απγίμίπς 
τεβ]]γ τετεῖρ]ε Ρρεορ]ο Ἠανε {Ἡο 5αΠ1ε {εε]ησς α5 α Ρείδοη ἵπ 

Τ{ε [εε]ίπρς (πε α{ε πιαζεγία]ζεά ποβῖοης, απά {ευ τεφυῖτα 

) Ρε ἀεβπεά ἵπ οοττεδροπάσποο νε Επί οἰατασίετ. ΤΗα 

., εἶίπο οἱ απΏσει {οί ἱηδίαπος ας {ο Ῥα ἀεβηεά α5 ο {λε ΟΠ6 

Παπά α οετίαίῃ πιονεπιεηί οἩ {λα Ρρατί οἱ 5ιοῖ απά σιο] α 
Ῥοάγ οι ρατί ο: [{αου]ίγ, αηά α5δ οη {πο Μεγ Παπά εχοῖεά 

ο Υ 8ο απά δε α «Άι απά ἁμε {ο ιοῖ απά σις] 
| Ὁ πποίῖνες, 



1Ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α, 

φυσικοῦ τὸ θεωρῆσαι περὶ ψυχῆς, ἡ πάσης ἢ τῆς τοιαύτης. 

’ . Ἆ αν / ΔΝ ΔΝ διαφερόντως ὃδ ἂν ὁρίσαιντο φυσικός τε καὶ διαλεκτικὸς 

ο 3 ω) Ὡ) α) Ν ΓΕ. ῤ ε ΔΝ Ν ά 3 ἕκαστον αὐτών, οἷον ὀργὴ τί ἐστίν. ὁ μὲν γὰρ ὄρεξιω ἀντιλυ- 3ο 

, κά α ε μ , ο) Δ , ο πήσεως ἡ τι τοιοῦτον, ὁ δὲ ζέσιν τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος 

Ν ἢ Θερμοῦ. τούτων δὲ ὁ μὲν τὴν ὕλην ἀποδίδωσιν, ὁ δὲ τὸ 493) 
4 κ , ε Ν Ν / 3 9. ΄ εἶδος καὶ τὸν λόγον. ὁ μὲν γὰρ λόγος εἶδος τοῦ πράγματος, 

»  Α ο 9 ο , 5» ο , ἀνάγκη ὃ εἶναι τοῦτον ἐν ὕλῃ τοιᾷδί, εἰ ἔσται, ὥσπερ οἰκίας 

ε Ν / ο 9 , Ν ω. ε.9 
ο μὲν λόγος τοιοῦτος, ὅτι σκέπασµα κωλυτικὸν φθορᾶς υπ 

οι 

ν ΗΝ) 4 Ν κά Ν ΄ ε Ν ’ / Ν ἀνέμων καὶ ὄμβρων καὶ καυµάτων, ὁ δὲ φήσει λίθους καὶ 

πλίνθους καὶ ξύλα, ἕτερος δ ἐν τούτοις τὸ εἶδος, ἕνεκα 

/ ’ ας 3 ε ΔΝ ΄ φ ε . Ν ο Δ 

τωνδί. τίς οὖν ὁ φυσικὸς τούτων; πότερον ὁ περὶ τὴν ὕλην, τὸν 

δὲ λόγον ἀγνοών, ἢ ὁ περὶ τὸν λόγον µόνον; ἢ μᾶλλον ὁ ἐξ 

3 3ν Ε] / λ Δ / ε ορ Ἀ 5 ” ε Ν 
ἀμφοῖν. ἐκείνων δὲ δὴ τίς ἑκάτερος; ἢ οὐκ ἐστι τις ὁ περὶ 

ΔΝ / ο ά Ν Ν / 3 ὃν / 3 -] 

τὰ πάθη τῆς ὕλης τὰ μὴ χωριστά, μηδὸ ᾗ χωριστά, ἀλλ ιο 

ε Δ νο φ ο ν , δα : :ὁ φυσικὸς περὶ ἆπανθ ὅσα τοῦ τοιουδὶ σώματος καὶ τῆς τοι- 

/ 4 μα Δ / ν ε Ν κ αν Α ωά αύτης Όλης ἔργα καὶ πάθη᾽ (ὁπόσα δὲ μὴ ᾖ τοιαῦτα, ἅλ- 

ΔΝ Ν Φ λ ’ να , ω Φ Ἀ 

λος, καὶ περὶ τινών μεν τεχνίτης, ἐὰν τύχῃ, οἷον τέκτων ἢ 

3 ’ Α Ν λ Α /’ αν Ν Ν ΄ ΄ ἰατρός) τῶν δὲ μὴ χωριστών μέν, ᾖ δὲ μὴ τοιούτου σώματος 

πάθη καὶ ἐξ ἀφαιρέσεως, ὁ µαθηµατικός  ᾗ δὲ κεχωρι- -- ὅ 

σµένα, ὁ πρὠτος φιλόσοφος. ἀλλ ἐπανιτέον ὅθεν ὁ λόγος, 

20. ῥὁρίσαιτο ὁ φϕ. ΞΤΟΥΝΧ. | καὶ ὁ διαλεκτικὸς δ). 49030 π. καὶ 06. Ῥε]κ]ς. 

Τοτ. Ε.. 3. ὥσπερ ἐπὶ οἰκίας Ἠλ). 5. ὄμβρων καὶ πνευμάτων Ἑ.. | φησι ΘΥΧ.. 

11. τοιουδὶ] φΦυσικοῦ Τ. Τ]επι. 13. ὅσα Ἐ. Τοι. | ᾗ Τοτ. 13. τινος 

ΤἘ, τινα Ὁ ΥΝ. 



--- ο... 

ΡΟΥΟΗΟΙΟΟΥ 1 1 δ 1Π. ΠΠ 

ο Τπεςε {αεί (επηδε]νες 5Ώενν ἵέ {ο ε υνΠίπ {νε Ρρτονίηςσε 

οἱ ἴπο παίυταὶ ΡΙ]ο5ορΏες ἔο ἱπνοβεραία {πε φομ], εἰιει ἵπ 

1 νο] οχίοπε οἱ Υ ΓοίεγοΏσς {ο {λα δίαίος νε ανα 

-. ἀεδοιίρεά, Ένειγ κια] σίαίο Πονίενετ υνου]ά Ῥε ἀῑβετεπίῖΙγ 
ι ἀεβπεά ΒΥ {λε παίυταὶ ρΠ]οδορ[ες απά Ὦγ ἔλε ἐγαηδορπάεπία|Ι5ε, 

 Τακε, [ος ἱηδίαπος, ἴε αιιεδίοι-- ναί ἵ5 αΏροτὸ ΤΗο ἵταη- 

'' δοεπάεηία]ἰδε γγου]ά ἀεβπεα ἵε α5 {πα εβοτί α[ίει τεία]αίίοη ΟΥ 

να Πκα, νο παέυτα] ΡΠΙ]οδορ]ος νγου]ά ἁοδοτίρε ἵέ ας α [ειπιεπέ 

οἱ ἔἶα ροτίσατάἰαὶ Ῥ]οοά ος Ίσαξ. Ἠοτο ἔλοιτ ἔἶε Ἰαΐοι ἆς- 

5ογίρες΄ {με πιαίοτία| αδρεοί οἱ ἴπο ΡΠεποπιεποή, {πε {ογπιοΓ 

οίαΐες [5 {οτπι απά ἴί5 ποίέοῃ: [ογ ἴε ἶδ {πε ποίοη ψΠίο] 
οοης((εαίες {πε {ογπι οἱ {πε οΡ]εοί, αἰίποιρ] αἲ {πα 5απηα ἐἶπια , 

ο ἀεπιαδε η ογάε {ο οχἰί Ὦο τοα]ἰζεά ἵῃ 5µο] απά 9ο] α ΠΙΒΙΐΟΓ. 

ο Της ἵπ {πο «α5ε οἱ α Πομςε, {λε ποίίοη οἳ Τε ννοι]ά Ῥα 5οΠ16- 

λα {ο ἐλίς ε[εοξ, ἐἶναί ἴέ ἶ6 α «Πε]ίετ Πέίοά {ο Ρτενοπέ οι 

- φηδίαἰπίησ ἆαπιασο Ὦν ν]πά απἁ ταῖπ απά νἰο]επὲε Ἠσαίς, 

Ῥαΐ ἴε οπο οΏδεινει ν]] ἁαεδοτῖρο {ἴε δίοπες απά Ῥτγίοκς απάἆ 

παρεις, [πα οἴμει ν]] δείζε προῃπ ἴπαο {ογπι απά επά γ/Πίο]ι 

ἴλοδε πιαϊετία]5 εοηίαίη. ἨΛΗΙΕΙἾ επ απποης ἴμεδε {5 τοα]]γ 
Έπε ἴτιε ρΏί]οδορΏες οἱ παίιτεὸ 15 ἵε ο νο οΟΠοςΓΠ5 Πίπι- 
5ε]{ οἰπιρ]γ νι {πο πιαίετίαἰ αδρεοί5 απἀ περ]εοίς {πε ποίίοη, 

οἵ ἶ5 Τε Ώε πο ἀεαίς υνΙὮ ἔἶιε ποίίοη οπΙγ2 Ἐαΐματ, νο ΠιαΥ 

ΆΠδνετ, Τε 5 Ἡε νο οοηδἰάαεΓ5 {πε αμεδίίοπ {τοπι ῬοίἩπ ἴπαοςδα 

φίαπἀροϊηῖ». Ἠον {λεπ, ἵῖ ΠΙΑΥ Ῥο αδκεά, αἴο να {ο ἀεδοτῖρε 

εαο] οἱ ἴε επαμίτει5 ΨΏοπι Νε Ἠανε παπιεά) Μαγ ννε πο 

τερὶγ λαί ΈΊετε 5 τεα]]γ πο οπο οοοιρίεά οπἱν νε] {λε 
αια]εῖες οἱ πιαίίες, νΥΠίοἩ αΓε ἱπδεραταδίε Ποπι ἵξ, απἁ 5ο [αΓ 

45 ἴΠεγ ατα Ιηπδεραίαρ]ε (οπι ἵε, Ῥαΐ ἴαί ἴπε παέυταὶ ΡΠΙ]ο- 
 ΦορΏες ἶδ οοποειπεά υπ αἱ ἔπα {απείοηπς απἀ ρτοροΓίίες 
᾿αταελίης {ο Ῥοάγ ος πιαίίες ἵΠ 5ο [4 α5 Τε 15 Ο{ 8οΠηε δρεοίῄο 

ι ο άπά 2 (λπεη {πε αμα]ίες αΓε ποίῖ ἴαΚεῃ ἵη {Πῖς σεποεταἰ νναγ, 

ἴπεν ατα ἀεα]ε νι ὮΥ α δρεοία]δί, ν/πο Ῥεσοπῃος, ἴξ πιᾶΥ Ες, 
τεβρεοίίπσ 5οπἹε οἱ ἴπεπι αη αγεςί, α5 {οἵ ἱηδίαπος α Ῥιϊ]άει 

οἵ Ρ]ιγίείαη.) Ίλ/Πεπ οἩ {πε οἴπει Παπά {νε αια]εῖες, ποιο] 
ἸηδεραταΡ]ε, «αηΏ Ῥε ἰτεαίεά αΏρίταςίΙγ απἀ αἴα ποί {με αμα Πέϊες 
οἱ απγ ρατίομ]ατ Κἰπά οἱ Ῥοάγ, ἴπεν {α]] ννΠίη ελα ρτονίπος 
οἱ ἴλα πια(λαπιαίίοίαη, απἁ νπεη οοηρἰἀεγοά α5 επϊτε]ν ἱπάς- 
Ρεπάεπί οἳ πιαίοτίαὶ φμΏσίταίαπι, (ευ [αἱ] νηλίΠ {πο Ργονίπος 
οἳ {Πε πιεαρἡγ»ἰοίαη. 



δτ 

οσο ου 

12 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α, 

3 / 3 σ Ν ’ ω) ” .] ’ α να, ἐλέγομεν δ ὅτι τὰ πάθη τῆς ψυχῆς ἀχώριστα τῆς φυσικῆς 

ὕλης τῶν ζῴων, ᾗ δὴ τοιαῦθ) ὑπάρχει θυμὸς καὶ φόβος, 
Ν 3 -ό Δ να ην καὶ οὐχ ὥσπερ γραμμὴ καὶ ἐπίπεδον. 

ΠΠ. ᾿Επισκοποῦντας δὲ περὶ ψυχῆς ἀναγκαῖον ἅμα διαπο- 1ο 

ροῦντας περὶ ὧν εὐπορεῖν δεῖ, προελθόντας τὰς τῶν προτέρων 

δόξας συμπαραλαμβά ὃ ὶ αὐτῆς ἀπεφή µπαραλαμβάνειν ὅσοι τι περὶ αὐτῆς ἀπεφήναντο, 
φ Δ λ 9. 3 , [ά 3 / Ν ὅπως τὰ μὲν καλώς εἰρημένα λάβωμεν, εἰ δέ τι μὴ κα- 

λώς, τοῦτ εὐλαβηθώμεν. ἀρχὴ δὲ τῆς ζητήσεως προθέσθαι 

9 τὰ µάλιστα δοκοῦνθ’ ὑπάρχειν αὐτῇ κατὰ φύσιν' τὸ ἔμψυ- ο6 

χον δὴ τοῦ ἀφύχου δυοῖν μάλιστα διαφέρειν δοκεῖ, κινήσει τε 
Ν Α 3 ΄ / . Ν ΔΝ ω) καὶ τῷ αἰσθάνεσθαι. παρειλήφαμεν δὲ καὶ παρὰ τῶν προ- 

/ ν ’ ω Ν Α ΔΝ Ν ” : γενεστέρων σχεδὸν δύο ταῦτα περὶ ψυχῆς. φασὶ γὰρ ἔνιοι 
ΔΝ / ΔΝ ’ Ν ω) Δ 9) 3 / 9 καὶ µάλιστα καὶ πρώτως ψυχὴν εἶναι τὸ κινοῦν. οἴηθέντες δὲ 

Δ λ ΄ 3. Δ Ε] , ο) ο α τὸ μὴ κινούµμενον αὐτὸ μὴ ἐνδέχεσθαι κινῖν ἕτερον, τῶν 89 

κινουμένων τι τὴν ψυχὴν ὑπέλαβον εἶναι. ὅθεν Δημόκριτος μὲν 
α λ / ἆ ουν ρω ον ει λ ν » 

πῦρ τι καὶ θερµόν φησιν αὐτὴν εἶναι' ἀπείρων γὰρ ὄντων 494 
’ ΔΝ 3 / Ν δη α ΔΝ ΔΝ λέ σχημάτων καὶ ἀτόμων, τὰ σφαιροειδῆ πῦρ καὶ ψυχην λέ- 

Αα Δ / 3 
γει, οἷον ἐν τῷ ἀέρι τὰ καλούμενα ξύσματα, ἃ φαίνεται ἐν 

[ο 9 α ο 3 ο] Ὡωὶ 8 ” ο) 

ταῖς διὰ τῶν θυρίδων ἀκτῖσιν, ὧν τὴν πανσπερµίαν στοιχεῖα 

λέγει τῆς ὅλης φύσεως ὁμοίως δὲ καὶ Λεύκιππος' τούτων 5 

δὲ τὰ σφαιροειδῆ ψυχήν, διὰ τὸ μάλιστα διὰ παντὸς δύ- 

’ Ν ’ ε ΄ . ο) Ν ΔΝ νασθαι διαδύνειν τοὺς τοιούτους ῥυσμούς, καὶ κιεῖν τὰ λοιπὰ 
, ν ὡ ε , ν 9 5 εν ἠφο κινούμενα καὶ αὐτά, ὑπολαμβάνοντες τὴν ψυχὴν εἶναι τὸ 

17. οὔτε ὧς χωριστὰ Ἑ. οὐ χωριστά Τοι. 18. ᾗ δὴ] ᾗ Ύε Ὁ., εἴγε Τ.. 

22. συμπεριλαμβάνεν ΤΗΝΧ. 26. δυσὶ ΘΝΝΧ. 493 {. τὴν μὲν παν. 

σπερµίαν Ἐ. Του. 6. σφαιρ. πρ καὶ ψυχὴν Υ. 



ΡΘΥΟΠΟΙΟαΩΝΥ 1 2 δδ ---1. [3 

λα πιαδί τοζαση Ἡοννενετ {ο ου οτἰρῖπαὶ ατσιπεπί. Όιτ 
Ροδ/ίοη ἶ5 ελαί πε {εε]ησς οἱ {Πε 5ου] ατα ΙπδεραΓαΡί]ε {τοπι 
πε Ρῃγσίσα] δα Ώσίταίυιτη οί απ]πια!] Πε, Τε ἶ5 ἵπ 15 νναγ ἴλεῃ 

ἴπαί αης6ει απά Γ6αί ατα τε]αίαοά {ο {πα πια(ετία]: {Πεγ οαηπο Ικε 
πες απάἆ 5ωΓίαςες ε ἰτεαίεά ἵπ οοπιρ]οίε αΏδίταςξίοη ἴτοπι ξ. 

Ο6ΠΑΡΤΕΝ ΤΠ. 

ΤΠε ἱπνεςίίσαίίοη οἱ ἔπε παίιτα οἱ {πο 5ου] τεαιῖτες {]αί 
Ἆα 5μοι]ά ποί οηΙγ ταίδε ἀἰβιοι]είες οη αιεδίοης εμαί τοεφμίγα 

φε({]επιεηέε; Ίε 5Που]ά αἰδο, α[ίεί ννε Ἠανε 6οπε 5ο απ, οο]]εοί 

ἴπε νίενς οἱ ἴποδε Νο Ἠανα ΡτενίοιςδΙγ σίαίεά (εί ορίπίοης 
οη ἴπε 5αβ]εοί: απ {Πί5 ἵπ οτάετ ἴπαί Νε πιαγ αἲ οπςε αἀορί 

ππαΐενες 5 οοττεοί]γ δίαίεἀ, απἀ αἱδο Ῥοε οηπ οις σιατά ασαἰηςε 
αηγίΠίης ἐλαί π]αΥ Ῥο {1ο ΓενεΓςςο. | 

ΤΠε Ῥερϊππίης οἱ 5µςἩ αη επαΙ{γ πιαςί Ῥε {ο 5εΐ [ογίῃ {ποςδε 

ελαταςίετὶδέϊος υΥΠίοὮ αγε σεηοΓα]Ιγ τερατάεά αν ἴπε παίυταὶ αίτῖ- 
Ῥμΐες οἱ {πε 5οµ]. ἨἈΝοι {μετα αΓε ΝΟ ροῖηίς ρατϊοι]ατ]γ ἵπ 

γ/ΠΙο πο απἰπιαίο ος 5οµ]-επάοννεά ἶ5 {ΠποισΏί {ο ἁ[πει {τοπι 

ἔπε ἱπαπίπιπαίε ο: 5ομ]]65ς----νίΖ. πιοίίοη απά 5εηδα{ίοη. Απά ἴπεςε 

ατα ἵπ [αοί αΡοιί ἴπε {νο ελαταςσίεγῖδεῖος οἱ 5οιι] ΥΥΠΙεὮ οί ΡΓε- 

ἄεοεδδοί5 ηανε Παπάεά ἀἆονη {ο 5, 
ΤήΠοτο ατα 50Π16 Νο πιαϊπίαϊπ ἐπαί [ιπάαπιοπία]ν απά 

Ῥτιπιατ]γ λε 5ου] ἶ5 {ο ρτϊπεῖρ]ε οΓ πιονεπιεπί,. ΤΠΕΥ τεα- 

5οπεά {ἴλπαί ἴλαί ννπΙοὮ ἵ5 ποῖ Ι5α] ἵπ πιοίίοη οαηποξ πἹονα 

απηγιμίης εἶδε, απἁἆ {πας {Πεγ τερατάεά ἴπε 5ου] α5δ οπε ο{ 

ἴποςδε οὐ]αεοίς ν/Π]εὮ Ὕγετε ἵη πιοίοῃπ. Ὠεπιοοσσίέα5, νηοδε νίενν 
αρτεες ντ {ἴπαί οἱ Τ,οιοίρρας, «οπδεαιεπ{Ιγ πιαϊἰπίαϊπεά σου 

ἴο Ῥε α δοτί οἱ Πτε απἆ Πεαί. Έοτ αδ ἴἹα {οτπ5 οΓ ἴἶα 

αἴοπι5 αἴε αξ ἴπε αίοπις {πεπιδε]νες ιη]πιεά, Ἡς ἀεοίαγες 

ἴλαί ἴλοδε Πίο ατε 5Ρ]ηετίσαὶ ἵπ 9Ώαρο οοπςΒ(μίε ῄτο απάἆ 
Φου], ἴπεδε αἴοπις Ρείπςσ Πε ἔλε 0-σα]]οά πιοίες νλίο]ι ατα 

5εεη ἵπ {πε 5µηρεαπς {παί εηίετ {Ώτοιρ]Ώ ἆοοίναγς, απά 1 15 

ἵῃ 5υεἩ α πι]χεά Πεαρ οἱ 5εεἀς ἐ]λαί Πε πάς {με εἰεπιεηίς οἱ 
{πε πνλοἰε παίυτα] ννοτ]ἀ. ΤΠο ταεᾶδοΏ ΝΗΥ {ευ πιαϊηίαίη {παί 

Ώια αρ]ετῖσαὶ αίοπι οοπςεαία έἶλε φομ, 5 {μαξ αἴοπις οί 5ης] 
οοπβσιτα(ῖοη ατε Ῥεσί αΌίε {ο Ῥεπείταίε {Ώτοιρ]ᾗ ενετγίμίης, 
απά ἴο δεί {πε οίπει (πίησς ἵπ πιοίίοηπ αἲ ἴπε 5αΠιε πιο α8 

ἴπεγ αἴε π]ονεά (ἠεπιρε]νες, {πα αδθιπιρίίοη Πεταο Ῥείπςρ {παί 
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3 ῖς ζω ὺν κίνησιν. διὸ καὶ τοῦ ζῆν ὁ ἲ παρέχον τοῖς ζῴοις τὴν κίνησιν. διὸ καὶ τοῦ ζῆν ὁρον εἶναι 

ο 
/ ιά 8 Αα 

τὴν ἀναπνοήν' συνάγοντος γὰρ τοῦ περιέχοντος τὰ σώματα, 

κ 4 /  λμὰ / ο) , ο) κ 
καὶ ἐκθλίβοντος τῶν σχημάτων τὰ παρέχοντα τοῖς ζῴοις 

Ν ’ Ν Ν . .] Ν ι ο) ’ / τὴν κίνησιν διὰ τὸ μηδ αὐτὰ ἠρεμεῖν µήδέποτε, βοήθειαν 
/ ’ 3 / Ν ΄ 3 Αα» ας. 

γίγνεσθαι θύραθεν ἐπεισιόντων ἄλλων τοιούτων ἐν τῷ ἀναπνεῖν 

, 4 ο 9 κ 4 , 9 . , 4 
κωλύειν γὰρ αὐτὰ καὶ τὰ ἐνυπάρχοντα ἐν τοῖς ζώοις ἐκ- 

ν Δ ω 

κρίνεσθαι, συνανείργοντα τὸ συνάγον καὶ πηγνύον' καὶ ζῆν .) 5 

αν ἊἎ , - ο) 3” Ν Ν Ν ΔΝ Φ 4 δὲ ἕως ἂν δύνωνται τοῦτο ποιεῖν. ἔοικε δὲ καὶ τὸ παρὰ τῶν 
Ν 

Πυθαγορείων λεγόμενον τὴν αὐτὴν ἔχειν διάνοιαν' ἔφασαν 
/ νερο λ - Δ 9 ο » , ε 

γάρ τινες αὐτῶν ψυχὴν εἶναι τὰ ἐν τῷ ἄέρι ξύσματα, οὗ 

δὲ Ν ῳ) ο ΔΝ δὲ , ” ὃ / ο. ὲ τὸ ταῦτα κινοῦν. περὶ δὲ τούτων εἰρηται, διότι συνεχώς 

/ ’ Ἆ κ / λ / 9 α΄ Ἡ δὲ 
φαίνεται κινουµενα, κἀν ΎΊ νηνεµια παγτελῃς. επι Τταντο οε325 

/ ΔΝ κά » Ν ο. Ν ε, 3 ος δν φέρονται καὶ ὅσοι λέγουσι τὴν ψυχῆν τὸ αὐτὸ κινοῦν' ἐοί- 

Δ ων ή ε / Ν ’ . ’ κασι γὰρ οὗτοι πάντες ὑπειληφέναι τὴν κίνησιν οἰκειότατον 
ω - 9 λ ν 9 ΄ , Αα λ Δ 

εἶναι τῇ ψυχῇ, καὶ τὰ μὲν ἄλλα πάντα κινεῖσθαι διὰ τὴν 
’ /’ ] ς Ι5 ε ω) ΔΝ ΔΝ Δ εν Γ] 

ψυχήν, ταύτην δ ὑφ᾽ ἑαυτῆς, διὰ τὸ μηθὲν ὁρᾶν κινοῦν ὃ 

65 μὴ καὶ αὐτὸ κινεῖται. ὁμοίως δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας ψυχὴν 25 

Αν. , Ας ο ο ν κά ” ε 8 - 

εἶναι λέγει τὴν κινοῦσαν, καὶ εἰ τις ἄλλος εἰρηκεν ὡς τὸ πάν 

. ἃ 2 3 Ά ω) . , 9 Αα 
ἐκίνησε νοῦς, οὐ μὴν παντελώς γ ὥσπερ Δημόκριτος. ἐκεῖνος 

μὲν γὰρ ἁπλῶς ταὐτὸν ψυχὴν καὶ νοῦν' τὸ γὰρ ἀληθὲς 

ω ζω Δ 9 

εἶναι τὸ φαινόμενον διὸ καλώς ποιῆσαι τὸν Ὅμηρον ὡς 

13. οὐρανόθεν Τ. || εἴτ εἰσιόντων Ἑ. 10. συχνῶς Ἡ. 28. ταὐτὸ 

τὴν ὉΝ. 
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ΡΟΥΟΗΟΙΟΩΥ 1 255 4, 5. Τσ 

ἔπο 5ου] ἵ5 ἐλαί νΏῖοἩ καρρ]ίος απἰπιαϊ5 γἩ πιοίίοῃ. Τηί5 

8απις αβδιπιρίίοη Ἱεά {επι {ο τερατά ταεβρίΓαἴίοπ α5 {πο Ῥουπά- 

ατγ νε νυλ]ε]ι Πίο ννας οοξεγπιίποις. 1Τὲ νγαδ, {ευ Ἠε]ά, {ἶνα 
(επάεπογ οἱ {πε επεϊτε]πςρ αἴπιοδρῃοετα {ο οα5ο οοηίτασίίοη ΙΠ 

ἴπε απίπιαὶ| Ῥοάν απἁ {ο εχραεὶ ἴποςδο αἰοπιο {ΟΓΠ5, ΥΠΙΟΠ, 

{τοπι πενεΓ Ῥείπσ αἲ τεδί {ἴπεπιδε]νες, 5αρρὶγ απίπια]ς ν(ῃ 
πιονεππεηί. ΤΗϊ5 (επάεπογ Ἡονγενετ Ίνα5 οοιηίετασίεά Ὦυ {λε 
ταἰπ{οτοεπιεηέ ἀετῖνεά Ποπ {πα επίταηπςε {ποπι ομίδιάς ἵπ {πα 

αεί οἱ τεδρἰταίοη οἱ Πενν αἴοπις οἱ α αἰπιί]ας Κῑπά. Τῆοςδο ]α5έ 

ἵπ Γαοί---μοἷι Ίνας ἐλεῖτ {(πἩθοιγ---α5 {Που απί(θά {ο τορεὶ ένο «οπη- 

Ρτερδδίησ απἀ 5οΠάΙ[γίης {οτοες Ρτενεηίεά ἴλἩοδε αἴοπῃς αἰτοαάγ 
εχἰείίπς ἵπ απηἰπιαϊ]ς Ποπ Ρεϊίπρ εχρε]]εά {τοπ {πεπι: απἀ Πίς, 

"Τπεγ (ποιςηί, εοπ(ίπιεά 5ο Ίοπςρ ας ἴπΠετε ννα5 ερεηρν {ο «αΤτΥ 

οἩ {Πῖ5 Ργοςςς5. 

Τπε ἁοείτίπε αδοτῖρεά {ο {πε Ῥγίπασοίοεαπς 56ΕΠ5 αἷδο ἴο 

Ίανο {λῖς 6απιο πιεαπίησ. ΌΦοπις Οἱ {ποπῃ πιαϊηίαίϊπεά {ας ἔ]α 
φομ] Ίνας {πο πιοίες υηηΠίῃπ {πα αἰτ, οἴπεις Πε]ά ἐπαί 1 γα 

ππαί ριί επ ἵπ πιποίίοη. ΘΦ46Ἡ πιοίες Ἠανο Ῥεεπ επιρ]ογεά 

{ο ἀεδοτίρε {πε 5ομ], Ῥεσοαμδε ΤἴΠεγ Ρίεδεηπί {πο αΡρΡρεαταπος 

οἳ οοπίπιαἰἱ πιονεπιεηί, ενεηπ {ποιρ] {ἶπετο Ῥε α Ρρετ[εοῖ 

σα]πῃ. 
οἰπηῖ]αγ {ο ἴπε ορίπίοη ὙγΠπίοἩ ας ]μ5δί Ῥεεῃ δίαίεά ἶ5 {ναί 

ππίοὮ ἀεδογῖρες {πα 5ου] α5 5οπείΠίης ἹνΠίοἩ δείς Ι{δεΙ ἵπ 

πιοίοη : Επί απά αἱ] οἴπει Πο ἀεβηίεοῃπς δεεπιίηςσ {ο τεσατά 

ππονεπιεπὲ ας {με πιοδε ἀῑδεποίίνε ελατασίατίςίίο οἳ {πε 5ο], 
ΑΗ οἴπετ {Ππίπσς, ἴπα 5αρροτίοις ΟΓ ἴἨεσε νίεννς5 Ιπιρ]γ, ατα 

πιονεά ἵπ νΙτίαε οἱ ἐλεῖγ 5ου], Ῥαΐέ 5ο] ἶ5 πιονεά Ὦυ Ιδε]{: α 
εοπε]ιδίοη ννΏῖο]ι ἴ5 οχρ]αίπεά Ὦυ {ε οβδετναίίοη {λπαί πολίησ 

16 {ουπά {ο ρτοάµοε πιονεπιεπέ υη]ουί αἲ {πε 5απηο πια πιονίης 
1{δε]{. 

Απαχαροτας, ἵπ Πα πιἹαηπες, ἁθδογῖρες παπά αξ {πε Ρεῖη- 

εἴρ]ε οί πιονεπιεπί: απά {Πῖς Ιπάεεά πιαδί Ῥε {με αοοοιπί ρίνεῃ 

οἱ Ι αἶδο ὮΥ απγ οἴπει ΡΠΙΙοδορηες νο πιαϊἰπίαίης {]αί Γοᾶδοῃ 

δεῖ {Πε υπῖνεισε ἵπ πιοίβίοῃ. Απαχαροτας, Πούενετ, αῑά πο 

τεσατά οι] ἵηπ ἐπί ΠἩρσηί 5ο οοπιρ]είε]γ α5 ἅῑάἁ Ὠεπιοοτίέας, 
Τπε Ἰατίετ αμεο]αίεῖγ Ιάεηείβεά 5οιὶ απἁ τεᾶδοῃ, Πο]άίησ αν 
πε ἅῑά ναί ναί νο ρτεδεπίεά ΙδεΙ {ο 5εη5ο ν/α5 τεα] 

ταίπ: 5ο ἴ]λαί (Ίο οΏδοτνεά) Ἠοπιεγ Παά νε]] 5αης οἱ Ἠεοίος 
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. να ον / 3 Ν Αα ω α 
Εκτωρ κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων. οὐ δὴ χρῆται τῷ νῷ ὡς δυνάμει 39 

] 

τινὶ περὶ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ ταὐτὸ λέγει ψυχὴν καὶ νοῦν. 

᾿᾽Αναξαγόρας δ ἧττον διασαφεῖ περὶ αὐτῶν πολλαχοῦ μὲν 49:10. 
8 8 ” ο) ω) Ν α] θ - Δ 9) / 8 γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ καλῶς καὶ ὀρθῶς τὸν νοῦν λέγει, ἑτέρωθι 
Ν ο Δ Δ ο ον ο Ν ο κ » 3 

δὲ τοῦτον εἶναι τὴν ψυχήν' ἐν ἅπασι γὰρ ὑπάρχειν αὐτὸν 
” ῤ Δ ΄ ΔΝ [ω) Ν ῤ 4 3 τοῖς ζῴοις, καὶ µεγάλοις καὶ μικροῖς, καὶ τιµίοις καὶ ἅτι- 

µοτέροι.. οὐ φαίνεται ὃ ὃ γε κατὰ φρόνησιν λεγόμενος νοῦς 5 

ο -ᾱ---ππκςς 

ον ε ΄ ε ’ [ο] ΄ 3 ] ο ” 3 ΄ 

πᾶσιν ὁμοίως ὑπάρχειν τοῖς ζῴοις, ἀλλ οὐδὲ τοῖς ἀνθρώποις 

ξό πᾶσιν. ὅσοι μὲν οὖν ἐπὶ τὸ κιεῖσθαι τὸ ἔμψυχον ἀπέβλε- 

ό 8 Δ , Δ Ν 9 η Αα ’ Φ ι 

επι Το γινὠσκειν και το αἰσθάνεσθαι των οντων, ουτοι δὲ 

με 

, Δ ΔΝ 8 2 ή ε Δ ’ [ο ε 

λέγουσι τὴν ψυχην τας ἀρχάς, οἱ µεν πλείους ποιοῦντες, οἳ το 

Ό ) ’ ε Ν ΄ ο 3 

ψαν, οὗτοι τὸ κινητικώτατον ὑπέλαβον τὴν ψυχήν' ὅσοι ὃ | 

Ν ’ ή ο 3 ὃ α Ν 2 Αα , | 
δὲ µίαν ταύτην, ὠσπερ ᾿Εμπεδοκλῆς μὲν ἐκ τῶν στοιχείων 

/ Φ ΔΝ λ οσο Δ , , [) . 
πάντων, εἶναι δὲ καὶ ἕκαστον ψυχὴν τούτων, λέγων οὕτω αι] 

/ Δ Δ ο) 3 ΄ ὖδ χα ιά ἡ 

γαίῃ μὲν γὰρ γαῖαν οπώπαμεν, ὕδατι δ ὕδωρ, 
-- 9 - 

αἰθέρι ὃ αἰθέρα δῖαν, ἀτὰρ πυρὶ πρ ἀἴδηλον, Ἡ 

στοργῇ δὲ στοργήν, νεῖκος δέ τε νείκεὶ λυγρῷ. τδ 
, ν 93 9 , ν , 5 ο , ν 4 
«7 τὸν αὐτὸν δὲ τρὀπον και Πλάτων ἐν τῷ Τιμαίῳ τὴν ψυ- | 

χὴν ἐκ τῶν στοιχείων ποιεῖ' γινώσκεσθαι γὰρ τῷ ὁμοίῳ τὸ ἡ 
φ κ δα , Ε . ας 3 αν ν | ὅμοιον, τὰ δὲ πράγματα ἐκ τῶν ἀρχών εἶναι ὁμοίως δὲ 

καὶ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις διωρίσθη, αὐτὸ μὲν 
Δ ο) 3 » ἄν α κν κα ἰδέι Ν ω) , , 

το ζῴον ἐξ αυτης τῆς του ενος ἰθέας και του πρὠωτου µήκους 2ο 

το ασ 

κας ν 

καὶ πλάτους καὶ βάθους, τὰ δ ἄλλα ὁμοιοτρόπως. ἔτι δὲ 
Δ 3 ο) Ν Δ νά 3 / δὲ Ἆ ὃ ’ - 

καὶ ἄλλως, νοῦν µεν τὸ ἐν, ἐπιστήμην ὃε τὰ 9ύο' μοναχώς 
α 3 Δ 

γὰρ ἐφ᾽ ἕν' τὸν δὲ τοῦ ἐπιπέδου ἀριθμὸν δόξαν, αἴσθησιν δὲ 

494) 1. ἀσαφεῖ Χ. 3. τὸν νοῦν εἶναι ταὐτὸν τῇ ψυχῇ ΤΗΝ. 7. πᾶσιν 4 

ΟΠ. ΘΤΥΧ. 8. τὸ οπι. Χ. 1ο. ποιοῦντες τὰς ἀρχὰς ταύτας οἱ 9Χ. 

α1. τὰς ὃ ἄλλας ὁμοιοτρόπους Τηεπι. 
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α5 Ἰγίης “νι (ΠποισΏί αρατί. Ὀεπιοσςίεις, 115 5Ἠεννς, ἆοες ποί 
οπιρἰογ {πε ἴεγπι ΓεᾶβδΟΠ {ο ἀεποίε α [αομΙίγ οοπνειδαπί υ]ι 

'.ΈταἩ, Ῥαξ 1565 Γ6ᾶδοῃ ας Ιάεηίίσαἱ νε] 5οι]. Απαχαροτας Πίπι- 
5ε]{, Ἡουνενεγ, ἶ5 Ίε5ς ἀῑδιϊποί ἵπ Πὶ5 Ιάεπιίβεαίίοη οἳ ἴπε {εΓΠ18. 

Τη πιαΏγ Ρίαοες Ἡς 5ρεα(κς ΟΓ {εᾶδοη α5 {με οΏ5ε οἱ ναί ἶ5 
Ῥεαιε{αἱ απάἀ τὶσΏέ, Ῥιΐξ ἵπ οἴμει Ρᾶβδαρες Ἡο 5οεπῃ5 {ο Ρίασε ἴε 
οη α Ιενεί] νεἩ ἐἶλα 5οιι], α5 νΠσῃ {ΟΓ ἰπδίαπςς Ἡς πιαϊἰπίαίης {πΠαί 

Τε 15 Ρτεδεηί ἵπ α]] απῖπιαϊ5 ΡοίἩ σΓοαί απάἀ 5πια]], Ῥοΐμ Ποπουταδ]α 

απά ἀϊδποποιταβία. ΑΦ πιαίίει οἱ {αοί, Ἡοννενετ, Γεᾶδοη, ἵπ {λε 

5εη5ε οἱ ἰπίε]]εοί απά ΙηδίσΗΏί, ἆοος ποῖ 5εεπῃ {ο Ῥε ΡΓεδεπί οαα]Ιγ 

ἵῃπ αἲ] απ]π]α]5 ο ενεη Ιπάεεά ἵῃ α]] ππεῃ. 
Τηποςε ἴΠεῃπ, Ὢ ο Ἠανε «οπορπίταίεά {λαίς αἰεπ{ῖοη οἩἳ {τα 

[αοί ἴλπαί ναί ἱ5 απἰπιαίο ἶ5 Ιπ πιοίῖοη Ώανε τεσατάεά 5ο] α5 
ἴπαί νΠίοὮ ἵ5 πιοδί οαραΡ]ε ΟοΓ πιονεπιεπί: ἴποςδα {Πίπκετς, οἨ 

ἴπε οἴπεγ Ἰαπά, νο Ἠανα ἀῑτοοίεά ἴλαίγ οΏδεγναίοπς {ο {πε 
[αοί ναί ἴἩε 5ου] Κποννς απά ρεγοείνες ἐπίηρς εχἰςίίπς, Ιάεπ{Ι[γ 

5ου] υ(Ἡ ἔε εἰεπιοηίατγ Ρεϊποίρἰες οἱ αἱ] οχἰδίεηςε, 5οπιο ππακίπσ 

ἴποςε ρτἰπεῖρ]ες {ο Ῥε 5ενετα] ἵπ πΙπηδες, οίμετς τεδο]νίηπρ ἴπεπι 

Ιπίο ΕΠ οπε ρη]ποίρ]ε οἱ οοµ]. ΤΠις Ἐπιρεάοσίες πιαΚκες {πε 

5ου] {ο Ῥε εοπιροδεά οἱ αἱ] {Πε εἰεπιεπίς, απἁ αἲ {λε 8απις {Εἶπιο 
εοηςίάετ5 εαεὮ οπε ο{ {πεδο εἰεπιεπίς α 5ου]. Ἠίς νογάς ατο α5 

[ο]]οννς : 

“"Βατε]γ Ὦγ εατίἩ να Ρετοεῖνα εατί], απά ππαπ ΚπονείἩ νναίετ ὮΥ Ἱναίετ. 
ὮΥ αἲγ 5εες αἷτ (πε ἀῑνίπε; Ὦγ Βτε 56ε5 ἤτε {Πε ἀεείτιοίίνε: 
Ύεα, Ίονε οοπιρτεμεπάς Ἴονε, απά ης (ἩτοισΏ φιτῖ{ε ἀϊςπια] νο Κπον σίτ]{α.” 

Τη ἴπίς 6απιε [α5Πίοη αἶςσο ἆοες Ῥ]αΐο ἵπ {πε Τίπιαεας «οἩ- 
φἰίτιοί {πε 5ο] οιξ οὗ {πε εἰαπιεπίς. 1.κα, Πε ἴπετο πιαϊηίαίης, 

ἶ5 Κποιγα Ὦν Π]κα, απἆ {πε οΏ]εοίς οί Κπον]εάσε αἴο οοπιροδεά 

οἱ ἔἶε εἰεπιεηίς οἱ εχϊδίεπος. Το [λα 84Ππιε εΠεοί αἶςο ἶ5 {πα 

ἀῑδειποίίοη ἁτανη ἵπ ἨΠῖ Ἱεοίαγες οηπ ΡΠΙΙΟΣΟΡΗΥ, Ὑ ετα ἴξ 5 
ΦΟΝ ελαί οη {πε οπε Παπά {πα σεπεγίο ο: αΏδίταςί {οτπι οί 

ἴπε Ηνίηρ 5α]εοί ἶ5 α ρτοάιοί οοηίαἰπίπρ {πε αὈδίταςί ΓοίΠΙ 
οί υπ πε {πε ρτίππατν ρ]αςε οἱ ἱεησίῃμ απά Ῥγεαάίαλ απά 

ἀερίμ : απἀ (παί οη {πε οίπετ παπά οίμες ἐπίησς αγα Γογπιεά ἴη 
α οοιγεδροπάίηπρ ΠἹαΠπεΓ. Απ αἀάϊεοπα] πιοάε οἱ εχρ]απαίίοη 
5 {ο τεργεδεηί Γεᾶςοῃ α5 Ρεγίεοί υπίέγ, υπἀειείαπάίηρ ας ἴπε ἔννο 

'.(ρεσαμςε { Ρργοσεεᾶς Ικε α 5ἱπρ]ςε Ιϊπο ἀἰτεςίΙγ ἵπ οης ΥΝαΥ ἴο οπε 

εοπε]ηδίοη οπ]γ), πετοας ορἰπίοη ἶ5 τερτεδεπίεά α5 {Πε ΠΙπΙΡεΓ 

ΥΝ.ΑΧΚ. 2 
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Ν α Αα ε Δ Ν 3 Ν 8 ” Ί Φ  ὡ 
τὸν τοῦ στερεοῦ' οἱ μὲν γὰρ ἀριθμοὶ τὰ εἴδη αὐτὰ καὶ ἁρ- 

κ 3 ’ κ 9) 3 ω) ΄ ’ 9 Ν ΄ 

χαὶ ἐλέγοντο, εἰσὶ δ' ἐκ τῶν στοιχείων. κρίνεται δὲ τὰ πράγ- 
Αα Δ ” 

µατα τὰ μὲν νῴῷ, τὰ δ' ἐπιστήμῃ, τὰ δὲ δόξῃ, τὰ ὃ αἰσθή- 
Ὡ ων 

έδσει:' εἴδη δ᾽ οἱ ἀριθμοὶ οὗτοι τῶν πραγμάτων. ἐπεὶ δὲ καὶ 
Δ 9 ’ ε λ να Ν Ν ή 3” κινητικὸν ἐδόκει ἡ ψυχὴ εἶναι καὶ γνωριστικὸν οὕτως, ἔνιοι 

α- 3 

συνέπλεξαν ἐξ ἀμφοῖν, ἀποφηνάμενοι τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν 
ο ον τὰ ’ ὃ / δὲ λ α 3 α / ρα ξ 9 κινοῦνθ ἑαυτόν. διαφέρονται δὲ περὶ τῶν ἀρχών, τίνες καὶ 

πόσαι, μάλιστα μὲν οἱ σωματικὰς ποιοῦντες τοῖς ἀσωμάτους, 

, σι μανης ολ πώ ο τα » λ 2 ν ῃ τούτοις ὃ οἱ µίξαντες καὶ ἀπ ἀμφοῖν τὰς ἀρχὰς ἄποφη- 
ιά / δὲ ΔΝ Ν . οὺ ε Δ ΔΝ το νάµενοι. διαφέρονται δὲ καὶ περὶ τὸ πλῆθος' οἱ μὲν γαρ 
/ ε Δ / / ε / λ / Ν λ µίαν οἱ δὲ πλείους λέγουσιν. ἑπομένως δὲ τούτοις καὶ τὴν 

ς Δ 5 ’ ’ Ν λ Δ ΄ ων ’ ψυχὴν ἀποδιδόασιν' τό τε γὰρ κινητικὸν τὴν φύσιν τῶν πρώ- 

6τι των ὑπειλήφασιν, οὐκ ἀλόγως.  ὅθεν ἐδοξέ τισι πὂρ εἶναι" 
Ν 98 Α / ν . ιά ων) / καὶ γὰρ τοῦτο λεπτομερέστατόν τε καὶ µάλιστα τῶν στοιχείων 

ΗΕ ” δλ ο ν . κ / 
ἀσώματον, έτι δὲ κινειταί τε καὶ κινει τὰ ἄλλα πρώτως. 

612 Δημόκριτος δὲ καὶ γλαφυρωτέρως εἴρηκεν ἀποφηνάμενος 
Ἀιδή , ς Ἡ λ Α 4 .. η ιὰ τί τούτων ἑκάτερον' ψυχὴν μὲν γὰρ εἶναι ταύυτὸ καὶ νοῦν, 

” δ᾽ ωὶ [ο] Ν ἷδ ΄ ’ 

τουτο ὃ εἶναι τών πρώτων καὶ ἀδιαιρέτων σωμάτων, κινητι- 
νν) δὲ ὃ Ν , Ν Δ ω) ὁ ω δὲ / κον δὲ διὰ µικροµέρειαν καὶ τὸ σχήμα τών δὲ σχημάτων 
. λ α ευκινητότατον τὸ σφαιροειδὲς λέγει" τοιοῦτον ὃ εἶναι τόν τε 
ως Ν ΔΝ ω ώ δ 13 νουν καὶ τὸ πὺρ' ᾽᾿Αναξαγόρας δ ἔοικε μὲν ἕτερον λέγειν 

, Δ α φ ” ν ’ αν 9 ψυχήν τε καὶ νοῦν ὥσπερ εἴπομεν καὶ πρότερον, χρῆται ὃ 

14. καὶ αἱ ἀρχαὶ] Ε. ῬΒε]κ]. Το. 31. ἀσωμάτοι ΕΞΤΟΥΥ. 4ο5" 2. τοῦ 

πλήθους ΞΤΥΧ. δ. ἀποφαινόμενος Ἐ. Του. 1Ο. εἶναι ἐκ τῶν ΤΟΝ ΥΧ. 

ΙΙ. λεπτομέρειαν Τ Ἐ Το. 14. χρῆσθαι ΕΧ. 
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μὲ "ο[ α 5αροΓβεῖςς, απά 5οηΏ5ο Ροετοορέίοη α5 ἴπο ΠΗΠΊΡΕΓ οἱ α 5ο[ίά. 

'Νιπαροις, ἵπ {αοξ, ννοτο 5αὶά Ὦγ ἴἶλο Ῥἱαϊοηίδί {ο Ῥα ἔἩο νετ 

Ἔοσπης απἀ Ῥιϊποίρ]ες ο{ οχἰδίεπος: απάἆ 5αεἩ ΠΙΠΊΡΕΙ5 ατε {ογπιεά 
΄Ποπι ἴλε εἰεπιεπί. Απά (πίπσς ατα αρρτελεπάεά---5οπιο Υ 
“ΤΕΒΡΟΠ, οἴμει» ὮΥ απάειδίαπάϊπᾳ, α (Πίτα οἶας» ὮΥ ορϊπίοη, απά 

-α [ου] ογάςς Ὦγ 5εΏ5α: νΠία {πα ΠΙΠΙΡΕΓ5, ἔο ΠΙΟἩ ἴλεδα 
Οπου] εΐος εοιτεδροπἀ, οοπςεϊαίο {πο {οτπ5 ο: ἴάρας οἱ (Ππίπσς 

᾿Εοπιδε]νος. 
΄ΦΠος, Ππογεονες, {πε οἱ Ὕνας Ἱο]ά ο Ῥε αἲ οποε α Γαοι]ίγ 

ος πιονεπηεπί απἁ α [αομ]έν [ος Κπον]εάσα ἵπ Επί παπιετίσα] 
“δθηῃςῬς, ἴπετο Ἠανο Ῥεεπ {Πίπκεις ννπο ανα οοπιθίἰπεά {πα {νο 

"ἀοδειίρίίοης απά ανα 5εξ [οτί] ἔα σοιὶ α5 α δο]/-πιονίησ 
ΓΠΙΠΙΡΟΓ. 

τι Ἰλ]μῆα Ίουνενογ ἔπαεςο {Πίπ]κει αρτες ἵπ ταεάιοῖπσ ἴἶε 5οιἱ 

το εἰεπιεηίς οἵ Ργϊποῖρϊἰες, ἴπεγ ἀῑβει α5 τεσαγάςδ {λε παπι απά 
 πιπιρεΓ οἱ {πο Ρργϊπεῖρί]ε»: α ἀϊβετεποε νγλῖο, ργεναῖ]ς εδρεοίαΙ]γ 

.Ῥεΐνιοσι {οσα νο ππακα ἴἩςο ρηπεῖρίε οογροτοα!, απά ἴλοδο 
νο πηαίε ἔἨεπα ἱποογροταα!, απά αἶσο Ῥείννοεηπ Ρος Οἱ ἔἶεςε 

''᾽απά 5υςἩ (μίπίκοις α5 Άανε Ῥἱοπάσά απά εχλἰβίέοά εμείς ρηπείρ]ες 

-α5 οοπιρουπάσά {τοπι ῬοίΏ 6οµχος. ΤΠοΟΥ ἀῑ[οι ἴοο αβοιέ ἔἩο 

“πιπιβει οἳ Εμείς Ρτϊποϊρἰα5, 5οπις τοάιοίηπςσ {παπι {ο 9Π6, οἴ]ει5 
τερατάῖησ ἴλεπι α5 πιοΓα ἵπ ΠΙΠΙΡΕΓ. 

- Τπετε 5 α εογταδροπάίπρ νατίαζίοη ἵπ ἐΠπεῖτ νίοινς αΏοιί {]ε 
Φου]. ΤΙε Ρηποίρἰε οἱ πιονεπιεπέ {Ἠοαγ, πο απτοᾶδοπαΒ!γ, τα- 

᾿σατάεά α» οπε οἱ {πε ρήπιατγ εἰεπιεηίς ἵπ μα παίυτα! ννοτ]ά: απἀ 

οοηδεη επί] ἴΊεγε ΊνεΓε 5οπιε Υπο νἰενγεά {νε πηπά αδ βτε, {Πί5 

Ρεΐης {ἔ]αί οηε απποης {πε εἰεπιεηίς ν/ΠίοἩ {5 πιαάς 1ρ οἱ {λε Πποςί 

Ρατίς απά ἶ5 πιοσί Ιποοτροτεαί, υνλ]]ε Γατίλοει έ ἶ5 {με εἶεπιεπί 
- ἍΝΠΙΕὮ 5 ἴἩε Πγδί {ο Ῥε πιονεά Ιδε]{ απἀ {ο πἹονε οίπει {μίπρς. 

ο Τῃο ΤΕΆ5ΟΠ {ΟΓ εαεἩ οἱ {Πεςε {αοίς ὨΏεπιουτίεα5 ηας εχρίεδδοά 

 Ροπενμαί πεαί]γ. Ροιὶ Πα,τερατάεά ας Ιάεηεῖσαὶ νε τεβδοη, 
απά Επί5 Τε Πε]ά Ῥεϊ]οπσεά {ο {πε οἶαςς οἱ Ρεῖπιατγ απά Ιπάἰνίδίρ]ο 

Ῥοαϊἱες, απά Ρροβρεβδεά {λε {αομ]ίγ ο{ πιονοππεπί{ Ὦγ Γ6ᾶδοΠ ΟΓ {Πο 
βπηα]]ηᾳςς οἱ 15 Ρρατί απά οΓ 1έ5 ροου]ίας ἔοιπι. Νου έλα ΓΟΓΠΗ 
πΙςὮ 15 πιοδὲ 5μ5οερβίΡία οἱ πιονοπιεηί {5 ἔε δρ]εοτίσα]: απά ος 

ο κο] «Ίναρο ἶ5 ΓοβδοΏ απά Πτα. ΑπΠαχαροτας, ΟΠ ἴλα οίμοι παπά, 
οσο πηρε, α5 νε Ἠανε σαϊά Ῥείοτα, 5οπιαίίππες Ῥε {αΚεπ {ο 5ρεα]ς ο 

5οµἱ απἀἆ τεβδοπ α5 ἀϊ[βοτοπί {Τοπι οπς αποίΐπες: Ῥαΐέ ο ταεα]]γ 

ι | 2--.- 3 
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3 ο] ε ω) ΄ Δ 3 ’ ΔΝ ον ’ ΄ 

ἀμφοῖν ὡς µιᾷ φύσει, πλὴν αρχήν γε τὸν νοῦν τίθεται µά- 5 
’ / δν λ -. α ν ε ω) ο) 

λιστα πάντων’ µόνον γοῦν φησὶν αὐτὸν τῶν ὄντων ἁπλοῦν εἶναι 
9 3 ο Ν / 3 ’ . ” ω) αι Ἂν 

καὶ ἁμιγῆ τε καὶ καθαρόν. ἀποδίδωσι δ ἄμφω τῇ αὐτῇ 
3 νὰ / 2 Δ Δ ο) / ᾳ) α Ν 
ἀρχῃ, τό τε γινώσκειν καὶ το κινεῖν, λέγων νοῦν κινῆσαι τὸ 

Αα ο Ν Ν α 9 8 3 , ’ | 6 14 πᾶν. (ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κιητικόν 
Ν ο) ” : ' 

τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν, εἴπερ τὸν λίθον ἔφη ψυχὴν ἔχειν, κο 
ο Ν / ” / .) ο νο κ 

τς ὅτι τὸν σίδηρον κινε. Διογένης δ ὥσπερ καὶ ἑτεροί τινες, 
 Φ α 3 ΔΝ κ / ω κ. / 

αέρα, τοῦτον οἴηθεὶς πάντων λεπτομερέστατον εἶναι καὶ ἀρχήν' 
ἳ ὃ Δ Αα ’ Ν ο) Ν / 8 Ν αμ καὶ δια τοῦτο γινώσκειν τε καὶ κινεῖν τὴν ψυχήν, ᾗ μὲν πρῶ 

/ 3 . 3 ῷ Δ / ΄ Θ Ν / 

τόν ἐστι καὶ ἐκ τούτου τὰ λοιπά, γινώσκειν, ᾖ δὲ λεπτότατον, 
ε 1 

6 τό κινητικὸν εἶναι. καὶ Ἡράκλειτος δὲ τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι ε; 
ό 3 Ν 3 ’ 3 - κα ιό Ν 

ψυχήν, εἴπερ τὴν ἀναθυμίασιν, ἐξ ἧς τἆλλα συνίστησιν' καὶ 
3 , / ὰ ο α. ὅ Ν λ , / : 
ἀσωματώτατόν τε καὶ ῥέον ἀεί' τὸ δὲ κινούμενον κινουµένῳ 

η θ Ἡ 5 / δ᾽ 9  ν » Αα » . 
γινώσκεσθαι ἐν κινήσει ὃ εἶναι τὰ ὄντα κἀκεῖνος ὤετο καὶ 

6 τ οἱ πολλοί. παραπλησίως δὲ τούτοις καὶ ᾽᾿Αλκμαίων ἔοικεν 
Α ο Ν λ 

ὑπολαβεῖν περὶ ψυχῆς' φησὶ γὰρ αὐτὴν ἀθάνατον εἶναι Λο 
Ν Δ Ε] / ” 3 / φ) .) ε ’ ε 

διὰ τὸ ἐοικέναι τοῖς ἀθανάτοις, τοῦτο δ ὑπάρχειν αὐτῇ ὡς 
5 8 / ας Α θ 4 νι Ν θ ο) / ” 

ἀεὶ κινουµένῃ:' κινεισθαι Ύαρ καὶ τὰ θεῖα πάντα συνεχώς 
) / Ξά η) 3 , Ν λ 5 Δ φ ω) Ν 

6 τᾷ αεί, σελήνην, ἤλιον, τοὺς ἀστέρας καὶ τὸν οὐρανὸν ὅλον. τῶν δὲ ος» 
/ Δ κά Ν 3 ώ [ή φ 

φορτικωτέρων καὶ ὕδωρ τινὲς ἀπεφήναντο, καθάπερ Ἴππων. 
α κ -ᾱ 9 ω Αα φ , ε , Ν 

πεισθῆναι ὃ ἐοίκασιν ἐκ τῆς γονῆς, ὅτι πάντων ὑγρά: καὶ 
λ 4 Ν 9 όν μ / κά ε Ν 

γὰρ ἐλέγχει τοὺς αἷμα φάσκοντας τὴν ψυχήν, ὅτι ἡ γονὴ 
3 Θ ’ δ᾽ Ὀ] ΝΔ ’ ’ οφ δ᾽ Ὡ) 

6 το ουχ αἷμα" ταύτην ὃ εἶναι την πρώτην ψυχήν. έτεροι ὃ αἷμα, ; 
, / λ 5 ῃ α 5 / ε . 

καθάπερ Ἐριτίας, τὸ αἰσθάνεσθαι ψυχῆς οἰκειότατον ὑπο- 

λαμβάνοντες, τοῦτο δ ὑπάρχειν διὰ τὴν τοῦ αἵματος φύ- 

2ο. Τιοπι. Ψ. |) τὴν λίθον Χ ΤΠεπηϊςί,, ῬΒΙ]ορ., Θιπρ]. 24. λεπτομερέστατον 

τον. 25. Φησι τὴν ψυχὴν Ὁ ). α7. τε] δὲ 9Χ, τε ΕΥΝ Το. 495ὺ 4. 

ἔοικεν Τ. 
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δες ἔἩο ἔννο ἔαγπι α5 ΓιπάαπιεπίαἰΙν οπε ἵπ παξιτε, νε ἔἶια 
ο οερίίοη {λαί Ἡς πηαΚες τοᾶδοη ρεποτα]]γ ἴλε ρτϊπείρ]ε οἱ αἲἱ 

Ἔλίησς, ο 5αγς αἲ Ἰθασέ {παί “1ξ αἶοπο απιοπς εχἰςίίῃπσ {πίησς 
εἱπιρ]ε απἀ πηπηϊχεά απά Ρριτο. Αί {ο 5απιο {πιο Τε αβδίρη5 

"το οπο απά ἔἶα 6αππο Ρεϊποῖρἰε Ῥοΐ] {αοι]έίαος--- Ρο Κπονν]εάσε 
απά πιονεπισηέ-- ἵη δαγίης α5 Ἡο ἆοες {Πατ Γ6βδοΏ πιονεά ἴἔἶε 

-απϊνεισα. οἰπι]ατ]γ αἶσο Τμαίςες, {τοπ Ὕνλαί ἶ5 τε]αίεά οἱ Ἠπι, 
΄.9θ0πι5 {ο Ίανο τοσατάεά 5ου] α5 φοπιο(μίπσ γε «αρασίεν οί 
ππονεπιεηῖ, 1{ 1ξ Ῥο ἴ]ιε οαδα Εναξ Ίο 5Ρο]ε οἱ {πο Ιοαάδίοπε α5 

᾿Ῥοβθοξσίης 5ο] Ώεσαιςδε ἷ{ πιονες ΙΤοῃ. 
'Όπ Έιο οἴμει Παπά Ὠϊοσεπες α5 αἶδο 8οπ16 οίΠεΓς τεβο]νεά 

φομ] Ιπίο αἶτ, Σαρροδίης {μαί {Πί5 ννας {πε διΡί]εςί οἱ αἱ ἐΠίπρς 

-"απά, αἲ ἔλε 5απις ἐἶπῃα, α Ργἰποὶρ]ε ο{ εχἰδίεηςος. ΤΗΐ5 αἰ5ο, έλευ 
. βαἷὰ, ννας ἔ]λα Γεβςοη οἱ {λε Κπον]εάσε απἀ οἵ {πε πιονεπιεπὲ οί 

λαο ουἱ; ἴἶλο {αου]έν οἱ Κπον]εάσε [αἰ]ΐπσ {ο ἵε ας Ρτίπιατυ 

''απά αν ἴπαί οί οἱ νυλίοὮ αἱ] οίπει (μίηπσς ατα «οπιρουπάἀεά, {λα 
οἱ πιονεπιεηπὲ Ῥε]οπρίης {ο ἴξ α5 Ῥείπο οἱ ἴπε διβί]εδί παέωτα, 

᾿Ἠετας]ίέας αἱδο αες ἴπε 5ου] ν(Ὦ Πὶ5 ρτ]ηεῖρ]ε ἴπ ἀεδοτιρίηπς 

ἴί α5 [πα “Πετγ Ῥρτοςεςς” οιί ο ΝΠίςεΠ ηε ἀετῖνες οίμει εχῖςίεῖπς 

ΤμίΠσς, Π5 στοιπά Ῥείης Εἶναί Ιέ ἵ5 ελα ννλ]ο] ἶ5 ]εαςέ οοτρογεα! 

απά ἵπ «οησίαπὲ πιονεβ]οΠξ, Τε Ρε]ενεά ἵηπ [αοῖ ννἩ ελα πἹαΠΥ 

ο εἶναι Έπε ορ]οοίς οἱ ἐχίδίοπος Ίνεγο ἵπ οοπ πια] πιονεπιεηί, απάἆ 
ες πιονεᾶ, Ἡε αιριεςά, οοι]ά Ῥε Κπονπ οπἰγ Ὦν πιεαης οἱ {μα 

ππονεά. ΑΙοπιαεοῃ {οο 5εεπῃ5 {ο Ἠανο Πε]ά οἰππί]ας νιενς αΌοιί 

"ελα παίατο οἳ {πο 5ου]. ΤΠο 5ομ], Ώς 5αγ”, ἶ5 ἱπιπιοτία] Ῥοσαιισα 
Τε ἶ5 κα Εἶνα ἱπιπιοτία]: απά ἵξ 5 5ο Ῥεσαιισα {ὲ ἶ5 ἴπ ενετ]αςείπσ 

πηονεππεπέ, ψυλί]ε αἱ] (Ππίησς ἀῑνίηε---πιοοῃ, 5ΗΠ, δίατ απᾶ ἴλα 

᾿ψλο]α Πεανεῃ---αΓς {ΟΙ ενεί ἵη 5αςἩ ενετ]αδίΐίπρ πιονοπιεῃί. 
Ὁ Άπιοηρ ετιάετ (Πίπ]κεγς {πεΓο Ἰανε Ῥεεῃ 5οπηε 516] α5 ἨΗίρρο 

"Ἀνλο Άανο ενεηπ ἀεδοτίρεά {ἶε 5ουἱ α5 γναΐετ. ΄ΤΗΐς Βε]ίεί 5εεπι5 

Το ανε Ῥεεῃ 5αρβεςίεά {ο ἴλεπι ὮΥ σεπετα(ῖνα 5εεά υνΠίο]ι ἵη αἱ 
ο απίπια]ς ἰ5 ''--- ὍἼρροί ἴῃ {αεί αἴσιες ασαἰησί ἴηοδε Υνπο αδδετί 
ο Όιαξ πα 5ου] {5 'Ῥ]οοά οἩ {ἶα ναι στουπά ἴἶαί πε 5εεά ἶ5 πο 

᾿Ῥ]οοά---απά {Πἱ9Φ 5εεά {Πεγ τεσατάςά α5 {λε ρτίπιατγ Γογπι οἱ 5ου]. 
Όεεις ασαίπ, κε Οείεα», Ἠανο ἰάοπίίβοά {λε 5ου] νἩ Ῥ]οος, 
τερατάίης 5εη{ίεΠοΥ αξ {Πε πιοδί ἀῑδείποίϊνε οΠαταςίετίδεῖο ο{ εἶα 

εοαἱ απἀ νἰενίηρ {εΠί5 θεηδἰεηί «αραοῖίγ α5 ἆμε {ο {πε εἰεπιεπί 
ο{ Ρ]οος. 
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’ Ν Ν ον Ν 3/. Ν ” ω 

σιν. πάντα γὰρ τὰ στοιχεια κριτὴν εἴληφε, πλὴν τῆς γῆς: 
, δν. / ν » 4 » ἂθν 

ταύτην ὃ οὐθεὶς ἀποπέφανται, πλὴν εἴ τις αὐτὴν εἴρηκεν ἐκ 
, 8. . ον , ε / νο 29 πάντων εἶναι τῶν στοιχείων ἢ πάντα. ὁρίζονται δὲ πάντες ιο. 

Ν Ν Ν ε ο ων , 3 , ἰ ζω) 

τὴν ψυχὴν τρισὶν ὡς εἰπεῖν, κινήσει, αἰσθήσει, τῷ ἆσω- 
, , 9 δα Δ Δ Φ αμ λ Ν 

µάτῳ' τούτων ὃ ἕκαστον ἀνάγεται πρὸς τὰς ἀρχάς. διὸ καὶ 
Αα Α . ι οὗ τῷ γινώσκειν ὁριζόμενοι αὐτὴν ἢ στοιχεῖον ἡ ἐκ τῶν στοι- 

΄ Φὶ ’ 3 λ / ΔΝ ε φ' 

χείων ποιοὺσι, λέγοντες παραπλησίως ἀλλήλοις, πλὴν ἑνός'. 
ν λ η κ ο οκ ως ο ον ν 9 ε 

φασὶ γὰρ γινώσκεσθαι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ' ἐπειδὴ γὰρ Ἠ 15 
[ο ω) 5 

ψυχὴ πάντα γιγνώσκει, συνιστάσιν αὐτὴν ἐκ πασών τῶν ἀρ- 
α ο ν 5 η λ , »ρ 9 - φ 

5 21 χὠν. ὅσοι μεν οὖν µίαν τινὰ λέγουσιν αἰτίαν καὶ στοιχεῖον ἕν, 
4 Ν λ ΑΔ [ή / 8 ο) ἊἎ βλ ὃς ε ὃ Δ λ. / 

και τὴν ψυχην ἓν τιθέασιν, οἷον πὺρ ἢ ἀέρα οἱ δὲ πλείους 
/ Ν 3 Ν ΔΝ Ν Δ ’ ον 5 

ξ 22 λέγοντες τὰς ἀρχὰς καὶ τὴν ψυχὴν πλείω ποιοῦσιν. ᾿Ανα- 
’ Ν φ 3 ω) Δ ω) ν Ν Α ΔΝ Ν 

ξαγόρας δὲ μόνος ἀπαθῆ φησὶν εἶναι τὸν νοῦν, καὶ κοινὸν 0 
3) 5 Ν ω) κά ” α  Ἀ α Αα ιν 

οὐθὲν οὐθενὶ τῶν ἄλλων ἔχειν. τοιοῦτος δ ὢν πῶς γνωριεῖ καὶ 
ὃ λ , 5 δν ια. δα ν δν. Αα 3 / 
ια τἰν᾿ αἰτίαν, ουτ΄ ἐκείνος εἴρηκεν οὐτ᾽ ἐκ τών εἰρημένων συµ- 

/ 3 ιά τς , ο 9 ο) 3 Αα 9 

6 23 φανές ἐστιν. ὅσοι ὃ ἐναντιώσεις ποιοῦσιν ἐν ταῖς ἀρχαῖς, καὶ 
Δ π 5 ον Ε] , ο « δὲ / ον 

τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἐναντίων συνιστάσιν' οἱ δὲ θάτερον τῶν 
3 / 9 λ ο λ ν 9) 3 ον λ 
ἐναντίων, οἷον θερμὸν ἢ ψυχρὸν ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο, καὶ τὴν 26 

Ν ε ’ νά ΄ / ὃ ΔΝ νν. ο) »ψ 

ψυχην οµοίως ἐν τι τούτων τιθέασιν: διὸ καὶ τοῖς ὀνόμασιν 
3 ο ε Ν Ν.: Δ , 9 Δ φὶ Δ Δ 
ἀκολουθοῦσιν, οἱ μὲν τὸ θερμὸν λέγοντες, ὅτι διὰ τοῦτο καὶ τὸ 

α Ες ε Ν Δ Δ Ν Δ 3 Ν ΔΝ 8 

ζῆν ὠνόμασται, οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν 
ο 5 ν 

κατάψυξιν καλεῖσθαι ψυχήν. τὰ μὲν οὖν παραδεδοµένα 
Ν α ν δ » αἃ ην φ λά ο αν ὁ / 

περι Ψυχης, και οι ας αιτιας εγουσιν ουτω, τανυτ εστιν. 39 

δ. γὰρ] δ᾽ οὖν ΤΥ. ϱ. ἀποφαίνεται ΤΝ ΜΗΧ. 12. ἀνάγεσθαι Ὁ Υ. 

10. ποιοῦσιν] λέγουσιν ΘΤΟΌΥΝ. 25. ἆλλο--26. τ ύτων οπι, Ἑ. Α]ά. 3”. : οἱ 

μὲν γὰρ τὸ Ἑ. Το. 
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Ὥμς, ντ ελα οπο εχεερίίοη οἱ ελα εατίΠ, αἲ {πε εἰεπιεπίς 

. σαΐπεά α. νοίο. Τμοα εατίὮ Ἡονενει πας Ῥεεηῃ αἀάάμοεά ὮΥ 
6 εχοερί ἱπάσεά ἵπ 5µο] οαδες α5 8ΟΠ16 {Πίπκει πας εχ- 
πε 5ου] α5 Γογπιεά {τοπι αἲ! {πα εἰεπιεπίς ο: Ίας αοίια]]γ 

ά {ε νε ἔπεπι αἱ]. Ἐασοῖ ἵπ [αεί ο{ {λε (τε αἰἰτὶῬι{ος 

νο ΠΠαΥ 5αΥ αΤε σεηετα]]γ ιι5εᾷ {ο εἸαταςίατῖδα Ελα εου]--- 
η, Ῥετεαερίίοη απἀ ἱποογροτεαί οχἰδίοπες---ἶσ 5αρροφεά {ο 
τα {πο ρηϊπείρίες οἱ Ρεΐπσ. Απά {ο {Πί5 νεΓγ Γεᾶδοῃ 

οδες Ίο ἀἆεῄβπο 5οι] ΡΥ ἴς οαραοῖίγ [οι Κπον]εάσε πιακε ἴε 

η εἰεππεπὲ ος οης οἳ {πε εἰεπιεηί, ασίηρ (ΝΕ ἔλα εκ- 
οἱ οπο οἱ (λεῖς ΠΙΠΙΡεΓ) αἱπιοςέ ἰάεπίίσαὶ| εχρτεδδίοης 

σἴ. Τ.ῇκα, π 5Ἡοτί, ἴΠεγ 5αγ, ἶ5 Κπονπ ὃν κε; απἀ 

ε 5οἱ Κποννς αἱ]! {μίηρς, {μεν «οπ5ϊεαίε Τε οί ο αἲ ἴπε 

: μας ἔπεη {ποςε Βλίηκοις Νο αἀπαί σαν 5οπιο οΠο 

Πς 5ιε] α5 Πτα ο: αἶτ: ἴποςε, οη {ο οίπετ Παπά, νο 
Έλα Ριίπ]ατγ εἰεπιοπίς οἱ οχἰσίεηοο 5 ΠποΓα {Παπ οΠ6, 

να {νε 5ου] αἶδο Ιηπίο 5ενεΓαὶ 516ἳ εἰεπιεπί. Απακαροτας 

6 5αΥ5 {αι {ια τοαδοη ἶ5 πο σαβ]εοξ {ο πιοάἰβοαίῖοη {χοπι 

ροπάΐπσ ΠἸαΠΠΟΓ Πίο 5οπΊ6 ΟΠ6 ΟΓ οἴἩεί Ο{ ἔ]ασα ἑἰαπιεπίς. 
α Εαγί]ες 5ο {Ππίηκετς {[οἱ]ον εἰγπιο]ορίε5: 5οπιο πιαίη- 

.βομἱ ἴο Ῥα {πε “ος Ῥεσοαιςα ἴέ ἶ5 {Ποπι {πο παπα ΟΓ 

σ οι “φεείΏἰηρ᾽ {παί {πε υνοτά ἴο νο ἶ5 εἰγπιο]ορίσα]]γ 
α: οἴπει Ποϊάίπς 5ου {ο Ῥε ἴἶε ΄οοἰά᾽ Ῥεσοαιδε Ι ἴ5 

α τεβρἰταβίοη απἀ οοο]ίπρ Εἶλαί {πε ννοτά [ος 5οἱ Ίαδ Ῥθεῃ 

μισά, 
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ο ν 
111. ᾿Ἐπισκεπτέον δὲ πρώτον μὲν περὶ κινήσεως' ἴσως γὰρ 

2 , ον 9 Ν Ν δὲ .. κ , 5 9 
οὐ µόνον ψεῦδός ἐστι τὸ τὴν οὐσίαν αὐτῆς τοιαύτην εἶναι οἴαν 

Ν ε η λ η λ ως κα δ ΄ σα φασὶν οἱ λέγοντες ψυχὴν εἶναι τὸ κινοῦν ἑαυτὸ ᾖ δυνάµενον 49έ 

ο) .) εν] ο ω) 3 ’ ΔΝ ε ΄ δες | ’ 

κινεῖν, ἀλλ ἐν τι τῶν ἀδυνάτων τὸ ὑπάρχειν αὐτῇ κίνησιν. 
φ 9 - 5 ” Αα Ν ῳ) ο) ο τς ” , 

6 2 ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀναγκαῖον τὸ κινοῦν καὶ αὐτὸ κινεῖσθαι, πρό- 

” δ . δὲ / / Αν θ φ 
τερον ειρηταυ. ιχως εκινουµενου παντος (ἠ γαρ κα ετερον 

αι 

Αλ η] ας ϱ) 9 δὲ λέ 9 ο) κ πλ 

ἡ καθ αὑτό' καθ ἕτερον δὲ λέγομεν, ὅσα κινεῖται τῷ ἐν 

/ 3. ν φν ν 5 Δ ε , ο α 

κινουµένῳ εἶναι, οἷον πλωτῆρες' οὐ γὰρ ὁμοίως κινοῦνται τῷ 

’ ΔΝ ΔΝ Δ . αν 8 Α ε Ν Α 3 

πλοίῳ' τὸ μὲν γὰρ καθ αὐτὸ κινεῖται, οἱ δὲ τῷ ἐν κινου- 

, 9 δὴ νά ον ον / : φο Α΄ / Ε] 
µένῳ εἶναι. δῆλον δ᾽ ἐπὶ τῶν μορίων οἰκεία μὲν γάρ ἐστι 

, α ιο. οφ δὲ . , : 5 μας 
κίνησις ποδών βάδισις, αὕτη δὲ καὶ ἀνθρώπων οὐχ ὑπάρ- 

[ω) ω) ΄ [ω) 

χει δὲ τοῖς πλωτῆρσι τότε) διχῶς δὲ λεγομένου τοῦ κινεῖ- ιο 
- 9 ῳ) Ν Φ ο 3 ο 

σθαι, νῦν ἐπισκοποῦμεν περὶ τῆς ψυχῆς εἰ καθ αὐτὴν κι- 

ο) Ν ἓ / / λ / .Φ ω 
6 3 νεῖται καὶ μετέχει κινήσεως. τεσσάρων δὲ κινήσεων οὐσών, 

. ο » Ἀ 
φορᾶς ἀλλοιώσεως φθίσεως αὐξήσεως, ἢ µίαν τούτων κινοῖτ᾽ 

λ ἊἎ ρ, Ἆ ΄ 3 δὲ Α Ἡ Δ Ν ν ἂν ἢ πλείους ἢ πάσας. εἰ δὲ κινεῖται μὴ κατὰ συµβε- 

, , Ἆ ε , ’ η 3 Δ ο Ν 
βηκός, φύσει ἂν υπάρχοι κίνησις αὐτῇ᾽ εἰ δὲ τοῦτο, καὶ 15 

τόπος πᾶσαι γὰρ αἱ λεχθεῖσαι κινήσεις ἐν τό ἰ 5 ς γαρ εχ νήσεις ἐν τόπῳ. εἶ ὃ 
3 Ν ε ώμος Ἀ α ον ο) « / 3 Δ 
ἐστὶν ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς τὸ κινεῖν ἑαυτήν, οὐ κατὰ συµβε- 

33. Ψψεῦδος] ψευδές Ἠ. 4ούὔα1. αὑτὸ Ὁ ΥΝ. 8. οὐκ οπι. 5, 9. βάσις 

[). |! καὶ οπι. Ὁ. 1ο. διχώς δὲ] δισσῶς Ἑ, διχώς δὴ 8.5. 11. περισκοποῦμεν Υ. 

13. Φθίσεως οτι ΡΙ. Ε. 
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Ο6ΠΑΡΤΕΕ ΙΙΙ. 

Ῥείοτα Ργοσοεάίπς {ατίπος νε πηιιδέ Ιπνεςίϊσαίε {Πε 5υβ]αοί ο{ 

“ππονεπιεηπί, Τ]ε ἰταίἩ πιαγ Ῥε {ἐἶλαί Τε ἱ5 ποῖ οηΙγ {αΐδε {ο 88Υ 
{ {πε ερδεη{ία] 5αΏδίαπος οἱ 5ο ἱ5 οΓ ελα οἸατασίεγ αβδδίρηοεά 

Τε Ὦγ ἔλοδε Νο αδδεγί {]αί 5ου] ἶ5 επαῖ ννμίοὮ πιονες Ι1έ5ε]{ οἵ 
15 εαραΡἰε οἱ Ρτοάιεῖπρ πονεπ]επί: ἰξ πιαν ο απ αοίαα] ἵπι- 

"ῬορίρΙ]γ ναί πονεπιεπί 5Ποι]ά Ῥε α Ρτεάἰσαίε οἱ 5ου]. 

ο Τμαξ Εἶναί ννλίοὮ «αϊι5ε5 πιοξίοη πεσὰ πο Ιδειί Ῥο ἵπ ποβίοΏ 

6 απ ορἰπίοη υλίςὮ Ίας Ῥθεη ΡγενίοιισΙν οίαίεά. ἨΒιέ Γ{ατίες 
-.τλετα ατο ΏΝο 56Π5ο5 ἵπ νπἰοἩ ενειγιῃίηςσ (ἶναί ἶ5 ἴπ πιοβίοΏ ΠΠαΥ 

΄.Ῥο σαἱά {ο Ῥο 5ο. ΤἩο ππονεπιεπε πια Ῥε εἰελετ ἀῑγοσί]γ ἵ5 

“Ο/Η ΟΥ Τε Π]αΥ Ῥο οοπιπιυπἰσαίεά {Πγοιδ]ῃ 5οπιείΠίης εἶδα. ΤΠε 
Ιαξίεγ εχρτεδδίοη ἶ αρρ]ίεά {ο αἰ ἔἶοςε ἐπίπσς ἐἶλαί αγε πιονεὰ 
ΈμτοιρΏ Ῥείης ννἰλίῃ βοπια(βίῃπς υνλίοῖ ἵ5 πιονεά, α5 ἶ5 {ο 

'Ἱηδίαπος ἴἩε ο.δε γι 5αΐ]οις5 ἵπ α 5Πἱρ: ἴπο σαΐ]οι5 ποῖ Ρείπσ 

 ππονεά ἵῃ {πα 5δαπιο 56ῃ5ε ας {Πο νεςδε], Ῥεσαιιδε υΠί]ε {πα νεδςεὶ 

16 ἵῃ πιονεπιεπί ὃν Ιβε]{ {Πε 5αΐ]οι5 ατε 5ο {ΠΓοις] Ῥείηπς ἵῃπ απ 

ο]οοί ἔἶλαί ἶ5 πονεά. ΤΗί5 Ῥεσοοπιες ενἰάεπί νΠεΠ ἵνα αβΡίγ ἵέ 

το ἴπα Ἠπιρς. Ἰλα]κίπςσ {ος ἱπδίαηοε ἶ5 α πιονεπιεπί Πίο] Ῥε- 
Ίοηρς ἀϊςεποίϊνε]γ {ο {λε {[αεί, Ιε ἶ5 αἷδο α πιονεπιεπί ΠΙΕΙ 
Ῥε]οπος {ο πῃαΠ ας 5ςἩ, απά γαί Ιξ ἵ5 ποί ἴτιε ο{ ἔπα δαΐ]οτς αἲ 
τπε πιο νΊεη νε ατα οοηδἰἀετίπο {πεπι. 
ο Τπετε ατε (Ίεῃ (νο 5εΏ5ες ἵηπ νΠΙοὮ νε ΠΙΔΥ 854Υ α ἐπίπςρ ἶ5 

Ἱπ πποίοη: απά να πηιδε πον επααἶτο ΥΕ τείεγεπος {ο 5ο 

πείπες δη {δεί Ἱ ἶ6 πιονοά απά Ρραγιοῖραίες ἵπ πιονεπιεπΕ. 

Νου ἔπετε αΓα {οαΓ {ΟΓΠΙ5 ο{ πιονεπιεπί---Ιοσοπιοίίοη, αἰ{εΓαίίοη, 
πο απά αἀσπιεπίαίίοηπ. ΤΠε πιοίίοη οἱ {πε 5ου] πιαςί 

ς δα {πεγείοτε εἰί]ει οπε ο{ {πεςδε {οι ΓΟΓΠΙ5, ΟΓ δενεγαὶ οἱ {Πεπι, 
ο αἲἱ οἱ ἴπεπι {ακεπ {ορείπετ, Ῥιΐ {ατίπει ἐΠῖς πιονεπιεηί ος 

ο πε 5ου], ΙΓ Τε Ῥε ποί πιεΓε]γ απ αοοἰἀεπίαὶἱ οοποοπιαπίέ, πας 

-'.. Ῥτοσθεά [τοπι παΐυτε: απἀ, ἴξ ἐπί Ῥε 5ο, 5ρᾶςς υΜΙ Ώο απ αἲἰτῖ- 
-"Ῥαΐε οἵ ἶέ, ἱπαδπιαςο]Ἠ αξ αἱ] {πε πιονοπιεηίς5 νυΠίς] ννο Ἰανο ππεΠ- 

ο Ποπεά οσοΓ ἵπ 5ραςε, [Βιΐ {μα 5ου] πιονεπιεηί ἶ5 Πο πιετα 

. αεοϊἀεηίαὶ «οποοπιἰαπ{.] 1 Τε Ῥα [5 νετγ «55εῃος {ο 5οὲ 1{δα]{ 
ΙῃΠ πιοίίοη, έ η] ποῖ Ῥο πιεΓεΙΥ ἵπ απ ἱποίάεηίαί 5εη5ε {παί 
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Ν ». Ν ο) ε / ϱ ω) Αλ ω) 
βηκος αὐτῇ τὸ κινεῖσθαι ὑπάρξει, ὠσπερ τῷ λευκῳ ἢ τῷ 

6. 

/ 3 Αα Ν Ν ο 9 4 Ν 
τριπήχει’ κινεῖται γὰρ καὶ ταῦτα, ἀλλὰ κατὰ συµβεβη- 

, 8 Δ ερ 4 . Δ α λ λ 
κο ῳ γαρ υπαρχουσιν, εκεινο κιγνειται το σωμα. διὸ και 2ο 

3 ” ώ 3 [ω) κ 88 4: [ο ” ” ’ 

οὐκ ἐστι τόπος αὐτών' τῆς δὲ ψυχῆς ἐσται, εἴπερ φύσει 
’ Μ 4 .] 3 ’ α)) ἊἎ νά κινήσεως μετέχει. ἔτι ὃ εἰ φύσει κιεῖται, κἂν βίᾳ κινη- 

Έντα » ὪΩ, Ν , λ 5 ον ν , » Ν 
θείη' κἂν εἰ βίᾳ, καὶ φύσει. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει καὶ 

κο. ΕΟΚΑ δώ λ - ; » 
περὶ ἠρεμίας' εἰς ὃ γὰρ κινεῖται φύσει, καὶ ἠρεμεῖ ἐν τούτῳ 

, Ἡ ο ῥ ν Ν 3 ΑΔ Αα 2ο) ΔΝ 3 [ν 
φύσει οµοιως δὲ και εις ο κινειται βίᾳ, και Ίρεμει ΕΝ 25 

τ ψ. ω βία ” δὲ βί [ω) ο ’ ” . 

ούτῳ βίᾳ. ποῖαι δὲ βίαιοι τῆς ψυχῆς κινήσεις ἔσονται καὶ 
3 

ἠρεμίαι, οὐδὲ πλάττειν βουλομένοις ῥάδιον ἀποδοῦναι. ἔτι ὃ 
κ ν / ο 9 οφ λ , ο. , εἰ μὲν ἄνω κινήσεται, πρ έσται, εἰ δὲ κάτω, γη τούτων 

. α , τε / 8 ε ο» » 4 , 9 
α των σωµατων σι κιγησεις ανυται. ο ὃ αντος λό ος και γαρ .. 

Ν [ο ’ ” δ ε] Ν ’ ο ἳ ο) 3. 

περι των μεταξύ. ετι επει φαίνεται κινουσα το σώμα, 2ο 

, ” α Ν , Δ Ν Φον Α 
ταντας εὐλογον κινειν τας κιἼσει» αξ και αντη κιγνειται. 

3 Δ α Ν 3 / ᾽ ο) 5 Ν ο Δ ΔΝ 

εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἀντιστρέψασιν εἶπεν ἀληθὲς ὅτι ἣν τὸ 

ὥστε καὶ ἡ ψυχὴ µεταβάλλοι ἂν κατὰ τὸ σώμα ἢ ὅλη ἢ 

κατὰ µόρια µεθισταµένη. εἰ δὲ τοῦτ' ἐνδέχεται, καὶ ἐξελθοῦ- 
5 / , » ο) κ πμ , ο 5» Ην. 

σαν εἰσιέναι πάλιν ἐνδέχοιτ αν τουτω ὃ εποιτ αν το ανι- 

στασθαι τὰ τεθνεῶτα τῶν ζῴων. τὴν δὲ κατὰ συμβεβηκὸς 5 
’ λ εν ε.α ο ὁ 3 / Δ λ ’ Δ α 

κιγησιν καν υφ ετερου κινοιτο ὠσθείη γαρ αν βίᾳ το ζῴον. 

18. ὑπάρχει Ε. 33. κἂν εἰ] εἰ οπι. Ρτ. Ἑ. καὶ φύσει] κατὰ φύσιν 

Ῥι. Ε. 496) 4. μεταβάλλοι ἂν κατὰ τὸ σώμα] µ. α. κατὰ τόπον Ὦ2. 3. 

ἐνδέχοιτο ΘΤΝ ΥΝ. εἰ δὲ τοῦτο, ἐνδέχοιτ᾽ ἂν καὶ ἐξ. εἰσ. πάλιν Β2. 4. ἐνδέχοιτ' ἄν 

οπι. Ακ Ε7. 

Ἶ 

ο ο) ῃ Ν μας λ δὲ α ο) ο 6υ 
σώμα κινεῖται, ταύτην καὶ αὐτή. τὸ δὲ σώμα κινειται φορᾷ 4960". 



ΡΟΥΟςΠΟΙΟαΥ 1 3 5δ 4---7. 27 

οίοη πν] Ῥε]οπςο {ο ἵέ, α5 ἵς {ου ἱπδίαπος {Ἡε οαδαο ντ {ια 

ονεπιεπί οἱ γΏίίε «οἶοιτ ος {ηἨτος ουΡίε5 Ἱεηπσίπ. ΤΠεςε ἸΙασί 
πιονεά Ιπάεεά, Ῥιΐέ {ευ αγα 5ο θἰπιρὶγ ἱποϊάεπία]!γ, ἵπ 5ο {αΓ 

νε Ῥοάγ. ἵπ νο] ἔλευν ἵπ]ετα ἶ5 πιονοά; απά ἔἶιας 5ραςς 

“πο αθτῖριίαε οοηπεοίεά νη(Ἡ ἔἶλοπι. ΦΙ6] 5ρᾶσς Ἡοϊνενοί νν]]] 
"ρε απ αἰπραία οἱ {ια 5ου] 1{ 1{ Ῥε {πε ο.δο {]ιαί {ιο 5οἱ Ρραγε]οῖ- 

᾿Ραΐος ἵπ πιονεπιεηπί ὮΥ [5 νετγ παίμτα. 

-Ἑυτίμες, 1 πε 5ου] Ῥα ἵπ πιοίίοπ ὮΥ ἵέ5 ἵπποτεπε παέιτα, Τε 
»λου]ά αἶθο αἁπιίε οἱ Ρείπρ ῬΡιίέ ἵπ πιοίίοηῃ ΒΥ αεχίεΓηαΙ {οτος: 

απά δαρρορίησ 1έ {ο Ῥε πιονεά ΒΥ {οτοε, Ιέ 5Ἱου]ά αἶσο αἁπιίε ο{ 
Ῥεϊης πιονεά Ὦγ παίέµτε. 9ο αἶςο 5 ἵξ νη(Ἡ γεδροεοί {ο τεδε: {ος 
Νε απ οὐ]εοί ἶ5 πιονοά Ὦυ παίωτο Πίο 5οπηε δίαίο οἵ οἴμετ, 

1 αἷςο τεςίς ἵπ ἐλῖς Ὦν παέωτε, ]δέ α5 ὙὝπεη αη οΡ]αοοί ἴ5 πιονεά 

Ιπίο αΠΥ φἰαίε Ῥν εχίοτηαὶ {οτοε Τε αἶςσο τοδῖς ἵπ {Πῖς δίαΐοε ὮΥ 
[οτοο. Ῥιί ένο {λε πιοσέ νὶν]ά Ιπιαρίπαίίοτ ννη] βπά α ἀῑβιου]ίγ 
ἵῃπ εχρ]αϊηίης νυπαί υνου]ά Ὃε {λε «Ἰαγασίει Οἱ {πε {ογοςά ΠἹονε- 

πιεηίς απάἆ τεροδες οἱ {λε 5οι]. 
ος ἀλσαϊη, 1 ἴπο πιονεπιεηί ΟΓ {πο 5ο Ῥε αριναγά Ι νυν] Ῥα 

΄ «οπηροδεά οἱ βτε, 1 ἀοννηννατά, ο{ εατίᾗ; 51οΏ Ῥείηςσ ἴἶνο ἀΐγες- 

ος ἵπ υλίοὮ ἴλπαδα Ῥοάίες παξιτα]]γ πιονα. Απά {λα 5απις 
'.Πο]άς σοοά αἶςο οἱ {λε Ιπίογπιεάϊαίε εἰεππεηίς. 
ο Ῥαε [ουτίΠ]γ, οἶπος {πε 5οιἱ αοοοτάίηρ {ο αἱ αρρεαταηςα 

βεΐς ἴἩα Ῥοάν ἵπ πιοίοῃ, Να πια τεαροπαΡΙγ 5Ἱρροδε {παί ἴε 
οτ]ρ]παίος ἵηῃ {πε Ῥοάν ἴ]ε 5απΠο πιονεπ]εηίς5 α5 {οδε ΒΥ ννλίο] 

1 15 Πδε]{ ἵπ πιοναπιεπί. Ῥιαέ 1 ΕΠίς Ῥεα 5ο, ἔπεῃ ἵξ {ο]ουνς ΒΥ 
-. οοπνοτδίοπ Εἶαί νηαίενει Ῥα ἔ]ιε πιονεπιοΏέ υνῖ(Ἡ γΥλίο]ι ελα Ῥοάγ 

16 πιονος, 5αοὮ αἶσο ἶ5 Εἶιαί γν]εῖι ννπ]οὮ ἐνε 5ου] Ι{δε]{ ἶ5 πιονεά. 

Νου ἔπε πιονεπιεπί οἱ {πο Ῥοάγ ἶ5 α ]οσαί πιονεπιεπίέ. 1ὲ Γοἱ]ουνς 

- Ἐπετείοτε (λαῖ {λε 5ουἱ ννου]ά αἶδο «Παηρε [5 Ρροβίείοη ἵπ τεβρεος 
οἱ ἴιε Ῥοάγ, εχεοιίπο {μερα «Ἠαησος αἶέμαι {Π ἴέ5 επεἰτείν ΟΥ 
"η Τδ Φενεταὶ Ρρατί. Βιέ ννετα {λίς Ροδοϊρίε {ε νιου]ά Γατί]ες 

{Γοἶ]ουν εἶιαί {πε 5ου] ννοι]ά Ῥε αδίε α[τεγ ραδδίπσ ουί οἱ {με 
Ῥοάν ἵο επίετ ἴί ασαϊη: αηπά ἐπί ἵπ ἔάτη γνοι]ά Ιπνοῖ]νε {πε 

αΏδυτά «οποἱαδίοη {παί απἰπιαἰς α[ίοί Πανίηπσ ἀῑεά οαΏ τῖδε ασαίῃ. 
ΛΗἩ τερατά οἨ {πο οίπετ Παπά {ο αοεἰἀεηία] πιονεπηεηί, 1έ 

15 ἴταε ἴπαί ἴπε 5ομἱ οομὶά Ῥε {μις πιονεά Ιποϊάεπία]]γ αἲ ελα 

παπά οἵ 5οπιείμ]πρ εἶδε: {ο απἰπια] ἵπ ν/ΠίοἩ ελα 5ο] 5 οοΠ- 
{αϊπεά πιαγ Ῥο ριςῃεά οη ὮΥυ εχίειπα] {οτος: απά 5ο {πε 5ου 
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28 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

ο Δ εἰ» Α . 

οὐ δεῖ δὲ ᾧ τὸ ὑφ ἑαυτοῦ κινεῖσθαι ἐν τῇ οὐσίᾳ, τοῦθ ὑπ' 
”’ Ώ 3 ΔΝ Ν 

ἄλλου κιωεῖσθαι, πλὴν εἰ μὴ κατὰ συµβεβηκός, ὥσπερ οὐδὲ 
Ν .] ελ 3 Ν Ἀ 3 ε Δ 

τὸ καθ αὐτὸ ἀγαθὸν ἢ δι αὑτό, τὸ μὲν δι ἄλλο εἶναι, τὸ 
δ) δν. 9 Ν δὲ λ / ” ἊἎ αρ. ο) 

ἑτέρου ένεκεν. την δὲ ψυχήν μάλιστα φαίη τις ἂν ὑπὸ τών 
[ο ο) ” ” 

αἰσθητών κινεῖσθαι, εἴπερ κινεῖται. ἀλλὰ μὴν καὶ εἶ κινεῖ 
» 3 ε Ν ο Ἂ α 4 Ψ ο ο. α , ς 

γε αὐτὴ αὐτήν, καὶ αὐτὴ κινοῖτ' ἄν, ὡστ᾽ εἰ πᾶσα κίνησις 
.ν Αρ] φὶ / 4’ Ἂν να ο. 3 
ἐκστασίς ἐστι τοῦ κινουµένου ᾗ κινεῖται, καὶ ἡ ψυχὴ ἐξίσταιτ 
ον ῳ ὁ - 4 Δ Δ ενοι Αα δεν 
ἂν ἐκ τῆς οὐσίας, εἰ μή κατὰ συμβεβηκὸς αὐτὴν κινεῖ. ἀλλ 
ν ε η α » 5 Αα . κο ᾱ ” κο 
εστιν ) κινησις ΤΗΣ ονσιας αυτης καθ αυτην. ενιοι δὲ και 

ο) Ν Ν ΔΝ Δ ω) 3 ο 4 ’ ε ΦΝ Αα ͵ 
κινειν φασὶ τὴν ψυχην το σώμα ἐν ᾧ ἐστίν, ὡς αυτη κινεῖται, 

ἷον Δημό λησίως λέ Φιλί ρ οἷον Δημόκριτος, παραπλησίως λέγων Φιλίππῳ τῷ κωµῳ- 
Δ ο 

δοδιδασκάλῳ. «φησὶ γὰρ τὸν Δαίδαλον κινουµένην ποιῆσαι 
» 

τὴν ξυλίνην ᾿Αφροδίτην, ἐγχέαντ' ἄργυρον χυτόν. ὁμοίως δὲ 
Ν / ΄ ο ’ Ν ο) ’ 

καὶ Δημόκριτος λέγει. κινουµένας γάρ φησι τὰς ἀδιαιρέτους 

σφαίρας διὰ τὸ πεφυκέναι µηδέποτε µένειν, συνεφέλκειν 
9 - ιν Αα - ε ο 9 ’ Ε αν ο. 

καὶ κινεῖν τὸ σώμα πᾶν. ἡμεῖς δὃ ἐρωτήσομεν εἰ καὶ ἠρέ- 
ο) 3 τΦ φ) ον δὲ / λ. Ν Ἀ Ν 

µησιω ποιεῖ ταύτὰ ταῦτα. πώς δὲ ποιήσει, χαλεπον ἡ καὶ 
νο 3 ο) 9 2 5 κά / ο) ε Ν 
ἀδύνατον εἰπεῖν. ὅλως ὃ οὐχ οὕτω φαίνεται κινεῖν ἡ ψυχὴ 

Ν - 2 Δ Δ / ΄ Ν / Ν .ὰ 

τὸ ζῷον, ἀλλὰ διὰ προαιρέσεώς τινος καὶ νοήσεως. τὸν αὐτὸν 
λ / Ν ε / ο) κ Δ ο) λ 

δὲ τρόπον καὶ ὁ Τίμαιος φυσιολογεῖ τὴν ψυχην κινεῖν τὸ 
ω ὥ ω) ΔΝ ω) [ή Ν΄ ΔΝ Ν Αα ον ὃ 8 Ν 

σώμα τῷ Ύαρ κινεισθαι αὐτὴν καὶ το σώμα κινειν ια το 
/ Δ .) / Α Δ Ε] ο 

συμπεπλέχθαι πρὸς αὐτό. συνεστηκυῖαν γὰρ ἐκ τών στοι- 
’ Ν ΄ ΔΝ ΔΝ 6 Ν 3 ΄ ϱ 

χείων, καὶ µεμερισμένην κατὰ τοὺς ἁἆρμονικοὺς ἀριθμούς, ὅπως 
” ῤ ΄ ε ’ ” κ Ν αὖ ΄ 

αἰσθησίν τε σύμφυτον ἁρμονίας ἔχῃ καὶ τὸ πᾶν φέρηται 

8. μὴ οπι. Ἐ. 11. αἰσθητικῶν 9. Α]ά. 12. καὶ αὐτὴ κινοῖτ᾽ ἂν 

οὐσία οοπ]. Ττεπά. 13. ἐξίσταται (οπι. ἄν) ΘΝΧ. 17. Κωμµωδιδασκάλω 

ΤΟΝΥΥΝΣΧ. 43. ἐρωτήσωμεν ΘΤΌ ΥΥΥ || ἠρεμήσειν ποιεῖ τοῦτ' αὐτὸ ΓΙ ἨΝ. 
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“ΡΦΥΟΗΟΙΟΟΥ 1 3 δδ δ--τΠ. 29 

Ρε Ιπάίτεοί]γ ριί ἵπ πιοίίοη. Ῥυΐ ἰ{ α (πίης ἶ5 εδεη{ἶα]]γ 

πιοίίοη οἳ Ι5ε]{, Ιξ πιαςδί ποῖ Ῥο 5αρροδεά ριί ἵῃ πιοίίοη 
πης εἶἷδε (µπ]εςς ἵπ απ Ιπάίτοοί «εΠ56), ]μ5ί α5 {πε 5ε]{- 

πσ σοοά 5Ἱου]ά ποῖ Ρε {πε ροοά Ρριίδιεά {οΓ οἴπες επάς 

σοοὰ αΏδο]αίε Ῥεεοπῃε {πε ροοά τε]α[ίνε. Απά γεί αΌοιί 
ἰν λίπος Ὦν νΠῖοὮ ἔπε 5ομἱ, 5αρροδίπς {έ ἶδ πιονεά, «ου]ά 

ιά {ο Ῥο 5ο, νοι]ά ὃς ένο οΏ]εοίς οἱ 59/56. 
οι ἴλο οἴμει Ἱαπά {ξ Ῥε σαϊά Ελαί ἐἶλο 5ου] 5οί5 ἐέδε]ς 1 ἵῃ 

α ἵπ απά ὮΥ Ιεδε]{ αἶοπα, ἴέ Γοἱ]ον/ς εἶναί ἵε ννοι]ά αἶςσο ὂε 

ἵπ απά Ὦγ Ιδε]{. ῬΒιΐ α]] πιονεπιεπί ἶ5 α ἀἱδρίασεπιεπί ΟΓ 
γεά σα ππονεά: απά ἐλετοίοτο ἔλα οι γνου]ά Ῥε ἀἱδ- 

απά ἴακεη ουΐ οἱ 155 εδεεπ!ίαὶ παίατς, ἵξ 1ξ ο πο πιεγεὶγ 
αἰ]ν εἶναί 1 δείς Ι5ε]{ ἵπ πιοίίοῃ. ΤΗϊ5 Πονγενετ ἶ5 {ένα 

οἳ ου Ἡγροί]εςίς Πίος Πο]άς {λαί {λε πιοέίοη 5 αηΠ 

τα ο. εδεεπ{ίαὶ παίυγε ἵπ απά ὮΥ Ιδεί{. 
βαγί]ες πιοάἱβσαξίοη οἱ ἐλῖς {Παοιγ ἶ5 {ουπά ἵπ ἴλπα νίανν ο{ 

ο 1ο 5αΥ Εἶλαί ἔἶιο 5ου] ππονες ἔἶεο Ῥοάγ υλίοἩ εοπίαίης Τε 

“πιαπΠεί «οτγεδροπάΐπςρ {ο ἴλαί ἵηπ ΥΠΙΕἩ {πο 5ου] Ι5ε][ ἶ5 

.ΤΗϊς νίον; ἶ5 Πε]ά Ὦν Ὠοπποσγίέας, «νηἼοςο Υνοτάς ταίλος 

Η ειπε σαγίπσ οἱ Ῥπίρρας {πε εοπιεάίαη, ἴμαί Ἠαεάα]ας 

ο Πὶς ννοοάεπ Αρ]γοάϊίο «αραβ]ε ο πιονεπιεηί ὮΥ Ρουτίπς 
ἱκοί]νει ἱπίο Ἱετ. ΓὨοπιοοτίέας εχρἰαπαίίοη 5 ἵπ ἔτι πο 

“ΦαροτίοΓς {ο {Πί-. Ἠε {ε]]5 α5 {λαί ἴπε αἰοπιίο ϱ]οβι]ες 
ιο απάἆ πλονε {πε υνπο]ε Ῥοάγ ἵπ υΙτίαε ο{ {λε ανν {πιροδεά 

ι ἴπεπι πενεΓ {ο τοπιαίη αἲ ταοδί. Ῥιΐ, νο 5Ποι]ά αξί, α{α 

Φ4ΠΠ6 εἰεπιεπίς ἴο Ρρτοάμοε τεδί αδο) Ἠον {Πεγ ν]] ΡΓο- 
Εχίς τοςυ]ε ἵέ ἶ5 ἀϊβποι]ε ος ἵπ {αοξ ἱπιροβδίρίε {ο 5αγ.  Απά 

οἆ σεπετα]]ν, αρατί {οΠι αΠΥ δρεςίαὶ {οτπι ος {πί5 ἀοοίτίπα, 

5ου, 5ο {Γ α5 Ίνε «8 566, πΊονες {πε Ροάγ πο ἵπ Επί π]αηηςς 

ἔλτουσΏ «με αΡεπογ οἱ ΡµΓρο5ο απά οἱ {ποιρΏέ, 
΄ΤΠε Τίπιαευς οἰπί]ατ]γ εχκρ]αίῃς ο Ρ]γςἰο]ορίσαὶ ρτϊηείρἰες 

: ΠΠάΠΠΕΓ η Υπο {πε 5ου] πἹονες {Πε Ῥοάγ: τοβδοηίησ (λπαί 

5ου] Ὦγ ἔἶλε {αοῖ ελα {έ ἶ5 ΙΕδε]{ ἵῃ πιοίίοη πιονες {πε Ῥοάγ 
, ἵπ «οΏδ6αΙεηποε οἱ {85 ἱπίτίοαία οοπ]αποξίοη νε] 1. ΤΠο 

- ανπῖτος τερατάς {μα 5ουἱ α5 οοπιρουπάφά οἱ έλα ἀἰ[ετεπί εἰεπιεηίς 
ο ἀῑςιτιραίεά αεοοτάίπς {ο {πα Παγπιοπίο ΠΙΠΙΡΕΙς [ννΠμΙοὮ π- 

ἴπα ιπίνεΓςε] ἵπ οτάει ἐπαί ἵε πιὶσΏί Ἠανο απ οπἱρίπα] 
Ἱηδοση Ρετεερίίοη οί ον απά αἱοσείπει Ῥο Ῥογπε ἵπ Πατ- 



3ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

΄ / Δ 5 ’ 3 ’ / 

συμφώνους φοράς, τὴν εὐθυωρίαν ες κύκλον κατέκαμψεν' 
Ν Ν 3 9 6. ’ ’ ρα) / 

καὶ διελὼν ἐκ τοῦ ἑνὸς δύο κύκλους δισσαχῇ συνηµµένους 

΄ Ν ο Γωὺ 3 ε Ν ΄ ε ” . [ω) 

πάλιν τὸν ἕνα διεῖλεν εἰς ἑπτὰ κύκλους, ὡς οὖσας τὰς τοῦ 4ο]: 

3 ” . - ο] ’ [ο] ϊ 9 - 3 

8 τ2 οὐρανοὺ φορᾶς τὰς τῆς ψυχῆς κινήσει. πρώτον μὲν οὖν οὐ 

ον ν] / λ λ ΄ ων Ν ο α 

καλώς τὸ λέγειν τὴν ψυχὴν μέγεθος εἶναι. τὴν γὰρ τοῦ παν- 

τὸς δῆλον ὅτι τοιαύτην εἶναι βούλεται οἷόν ποτ ἐστὶν ὁ καλού- 
ος σάς, λ ν ϱ ο ρρ , »ο» ϐϱ ε 5 

µενος νους ου γαρ δὴ οιον γ η αἰσθητική, οὖὐδ οιον ἐπιθυ- 

αι , Ν ε , 5 , ε π - Ὡ 
6 12 µητική' τούτων γὰρ ἡ κίνησις οὐ κυκλοφορία. ὁ δὲ νοῦς εἷς 

δ 14 

ν , φ ειν ο ων εν κα / Ν , 
καὶ συνεχής, ὥσπερ καὶ ἡ νόησις' ἡ δὲ νόησις τὰ νοή- 

µατα" ταῦτα δὲ τῷ ἐφεξῆς ἕν, ὡς ὁ ἀριθμός, ἀλλ᾽ οὐκ ὡς τὸ 
/ κ 505 ε ω) οφ / ] » 3 Ν τλ. 

μέγεθος. διόπερ οὐδ' ὁ νοῦς οὕτω συνεχής, ἀλλ᾽ ἤτοι ἀμερὴς ἢ 
μέ , / ντ ο ν ν Ν / π ΔΑ 

οὐκ ὡς μέγεθός τι συνεχής ' πῶς γὰρ δὴ καὶ νοήσει μέγεθος ὦν; 
’ ’ ΔΑ ε οἱ ω) ’ α ε ’ 3 

πότερον καθόλου ἢ ὀτῳοῦν τῶν µορίων τῶν αὐτοῦ; µορίων ὃ 
”’ Δ , λ Δ ’ 3 ων 9 -- , 

ἦτοι κατὰ μέγεθος ἢ κατὰ στιγμήν, εἰ δεῖ καὶ τοῦτο µόριον 
3 Αα 3 ΔΝ ὰ Δ ’ Έ Φα ” ε 

εἰπειν. εἰ μὲν οὖν κατὰ στιγµήν, αὗται ὃ ἄπειροι, δῆλον ὡς 

οὐδέποτε διέξεισιν, εἰ δὲ κατὰ μέγεθος, πολλάκις ἢ ἀπειράκις 

/ Δ Ά Α ῥ. δὲ σος Ε] ὃ / Γ δ) ε 
νοήσει τὸ αὐτό. φαίνεται δὲ καὶ ἆπαξ ἐνδεχόμενον. εἰ ὃ ἵκα- 

Ν ο ε ο - , , Α , -- ΔΑ π 

νὸν θιγεῖν ὀτῳοῦν τῶν µορίων, τί δεῖ κύκλῳ κινεῖσθαι ἡ καὶ 

ϱ / 3 3 .) ” Αα ” ” οσ ΄ 

ὅλως μέγεθος ἔχειν; εἰ δ ἀναγκαῖον νοῆσαι τῷ ὅλῳ κύκλῳ 
/ κ 3 ε Α / / . ” δὲ ο) ιό ΔΝ 

θυγόντα, τίς ἐστιν ἡ τοῖς µορίοις θίξις: ἔτι δὲ πώς νοήσει τὸ 
: λ 5 ο Ν α Ἱ9 ν α ϱ . λ λ 

μεριστὸν ἀμερεῖ καὶ τὸ ἁμερὲς µεριστῷ; ἀναγκαῖον δὲ τὸν 
κ λ ο ηλ ν / 

νουν εἶναι τον κύκλον τουτογν. νου µεν γαρ κινησις νοησις, 

32. κύκλους δύο Ἑ.. Τος. 49738. ὡς ὁ ἀριθμὸς] ὁ οπι. Ττεπά. 1ο. µέγ.᾽ 

ὦν ὀτφοῦν τῶν μορίων 9Υ]Ρ., ῬεΚ]ς. || πότερον καθ᾽ ὅλον θιγὼν ἢ κ.τ.λ. Το. 11. τῶν 

μορίων] µορίω Ε.. 48. θίγοντι Υ. 10. ἀμερεῖ ἢ Ἐγ Τος. 
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ΡΘΥΟΗΟΙΟάΩΥ 1 43 δδ 12-14. 31 

Τε παά οιίξ ἔννο οἶγο]ες οοππεοίεά αἲ ἔννο Ροϊηίς, ο 
Ιάεά {ο οπο εἶτο]α Ιπίο δενεη οἶτείε5, οοηδἰἀετίηπρ α5 
τενο]αίοης οἱ {με Πεανεηπ {ο οοιγεδροπά υγ] {λα 

(5 ο{ (πα φοι]. 

ἴπε απίνειςε ἶ5 ενἰἀεπ{ὶγ ἱπίεπάεά ἴο Ῥε δοπιε 51οἩ ἐπίπς 

ια 5ο-σα]]εά Γεᾶδον: 1 οαηποῖ αἲ Ιεαδί Ῥο δοπιείμίπρ ]κε 

Ίνε οἵ αρρείίεῖνο δοιἱ ν/λίοἩ ἶ5 8ο ἀεδοτίρεᾶ, α5 {]λαῖγ 
ἶ ποῖ οἴτομίαγ τοϊαξίοη. Ἑεαδοηῃ Ἡονίονε ἶ5, πο 

κεά Ὦν υπΙίγ απά οοπ(ἰπη(γ, Ῥαΐέ 1{ ἶ5 5ο οηΙγ ἵηπ ια 

Πρες απά ποί ο{ α σεοπιείτίσαὶ Ῥοάγ. Ἠεπεο {ἴπεῃ 
15 ἴ]λο {6αδοηπ οοπ{ίπιοις ἵπ ἐπὶ 5εη5α Ῥυΐ Ιὲ ἶ5 αἴίποι 

ο ρατῖς ο: ἴε ἶ5 πο εοπ(ίπµοι5 α5 α πιαρπἰεμάθ. Ἠουν, 

 οηἱγ πἩ 5οπιε οης οί {5 ρατί52 1ΙΓ Τε Ῥο πλ εἷνα 
πηιςί Ρε εἶθλει α5 α πιασηίζαάςε οἵ α5 α ροῖηί 1 νο πιαγ 

Ἰαδί α Ρατ. 1{, Ποννενετ, ἴε Ῥε αδ α Ρροίηί, ἴΠεπ, ας {πε 

Γ Ροΐηίς ἴπ α σίνεη πιαρη[τιάο ἶ5 εηά]ᾳςς, ἔλλο ρτοςςςς ος 

γη] πενεΓ τεαςὮ απ επά ; ἶ 1 Ῥε αδ α πιασπίειάς Ιὲ νν]] 
βαπιε {μίηπς {εαιεΠ{]γ ος νηποιί Ἠπα. Βιῖ, 5 πιαίίεγ 

Ποη, ἰλοιρ]Ώί πιαΥ Ῥο εχετοῖδεά οηςε ΤΟ: αἱ]. 

ες ΙΓ 1ξ Ῥο 5ιαβιοἰεπί {ος {με 5ου] {ο Ἠανε {ουιο]μεά γή] 

115 ρατί5, ναί πεοά 5 ἴπετο {ΟΙ Τε {ο πιονο ἵπ α οἰτο]ε 
οἆ {ο Ἠανα πιασηίειάς αἲ αἱ» Ἡ, οη {πε οἶμες Ἰαπά, 

΄πεσεδδατν {ος {ποισπί (παί {ε 5Ποιυ]ά {οιοςἈ Αν {πε 

5 οἶτοίε οἱ {πε 5ου, γΥμαί νν] Παρρεν ννπεῃ ἴξ {οισ]ας νε] 
απ} Ἠοιν βιγίμει ἵ5 ἵέ {ο ης μαι νΠίοὮ Πας Ρατίς 
σΏ Εἶιαί ννπ]οὮ ἵ5 ννελοιέ ρατί5, οἱ ἐἶαί νΏῖοὮ 15 ννϊλοιε 

Ὦγ ναί ννΏ]οὮ Ώας ρατί5ὸ Απά γεί (ἴτοπι {πε θίαπάροίπε 
. Τ{πιαειΙ8) τεαδοΏ πηαδέ Ῥο α οἶτο]ε ΟΓ {επί πιαίετίαὶ Κίπά : 

Γ Επἰίης πηυδί Ῥε {πα πιονεπιεηί ο{ τεᾶδοη Ἰ]μδί α5 τενο]νίπσ 

5 εἶλαί οἱ α οἰτοία: 5ο Επαί 1{ ΕλίηΚίπς Ῥο α Ρίοσςςς οἱ τονο]νίπσ 



32 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΔΑ. 
Ἅ - ΑΔ 3 

6 15 κύκλου δὲ περιφορά. εἰ οὖν ἡ νόησις περιφορά, καὶ νοῦς ἂν εἴη 
ε . αν αᾱ ΄ Δ / 24 δὲ / / 

ὁ κύκλος, οὗ ἡ τοιαύτη περιφορὰ νόησις. ἀεὶ δὲ δή τι νοή- 
ν α / ” 9, ε , α ν 3 

σει' δεῖ γάρ, εἴπερ ἀῑδιος ἡ περιφορά. τῶν μὲν γὰρ πρα- 
- , ” , ” 8 ψ - , ε Ν 

κτικών νοήσεων ἐστι πέρατα (πᾶσαι γὰρ ἑτέρου χάριν), αἳ δὲ 

θεωρητικαὶ τοῖς λόγοις ὁμοίως ὁρίζονται. λόγος δὲ πᾶς ὁρι- 

σμὸς ἢ ἀπόδειξι. αἱ δ ἀποδείξεις καὶ ἀπ ἀρχῆς, καὶ 
4 / / Ν Ν Ἆ λ / 3 Δ 
ἐχουσί πως τέλος, τὸν συλλογισμὸν ἢ τὸ συμπέρασμα" εἰ δὲ 

᾿ - 3 .) 5 ᾽ ” ’ [ή  9δ..Ὁ ’ µὴ περατούνται, ἀλλ οὐκ ἀνάκαμπτουσί γε πάλιν ἐπ᾽ ἀρχήν, 
, ο κν , ἓν 3 Αα ο ος 

προσλαμβάνουσαι δ᾽ ἀεὶ µέσον καὶ ἄκρον εὐθυποροῦσιν' ἡ δὲ 
Δ / 5 5 Ν 3 / ε ον Ν / 

περιφορὰ πάλιν ἐπ᾽ ἀρχὴν ἀνακάμπτει. οἱ ὃ ὁρισμοὶ πάν- 
” ε ΔΝ 

6 τότες πεπερασµένοι. ἔτι εἰ ἡ αὐτὴ περιφορὰ πολλάκις, δεή- 
. ” ο) Δ Μις 3 δ᾽ ε / 3 3 ’ 

6 17 σει πολλάκις νοειν το αὐτό. ἐετι ὃ ἡ νόησις ἔοικεν ἠρεμήσει 
Ν Ν 3 / Α ἊἎ ή υ Ν δΒ Ν ΄ 

τινὶ καὶ ἐπιστάσει μᾶλλον ἢ κινήσει’ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 
ς η / 5 Δ Ν 50 / / Δ σαι | ΑΝ 

18 καὶ ὁ συλλογισμός. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ µακάριόν γε τὸ μὴ ῥά 
5 ν΄ , : ον ο πα αι νφ » ν ο ας. 

διον ἀλλὰ βίαιον᾽ εἰ δ ἐστὶν ἡ κίνησις αὐτῆς μὴ οὐσία, 

6το παρὰ φύσιν ἂν κινοῖτο. ἐπίπονον δὲ καὶ τὸ µεμῖχθαι τῷ 
’ ΔΝ / 3 ον Ν / ΄ 

σώματι μὴ δυνάµενον ἀπολυθῆναι, καὶ προσέτι φευκτόν, 
’ η -- ω λ ν , - , 

εἶπερ βέλτιον τῷ νῷ μὴ μετὰ σώματος εἶναι, καθάπερ 

6 2ο εἴωθέ τε λέγεσθαι καὶ πολλοῖς συνδοκεῖ. ἄδηλος δὲ καὶ τοῦ 
, λ ή θ Δ 5 Ν ε ση Φοβ νά Δ ο Αα ε 

κύκλῳ φέρεσθαι τὸν οὐρανὸν Ἠ αἰτία' ουτε γαρ τῆς ψυχῆς ἡ 
α Δ λ Δ 

οὐσία αἰτία τοῦ κύκλῳ φέρεσθαι, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς 
” [ω) ” 3 3 ε Ν ” 

οὕτω κινεῖται, οὔτε τὸ σώμα αἴτιον, ἀλλ ἡ ψυχή μᾶλλον 
οφ ν ’ κ ρης ο) 

6 21 ἐκείνῳ. ἀλλὰ μὴν οὐδ ὅτι βέλτιον λέγεται καΐτοι γ ἐχρῆν 

33. Ὑγὰρ ποιητικῶν ἢ πρ. 90) ΝΧ. 26. ἡ μὲν οὖν ἀπόδειξις Ἑ. αἱ μὲν οὖν 

ἀποδείξεις Υ. Το. 27. ἔχουσα Ἐ. 30. προσαναλαμβάνουσαι Ἐ. Τοί. 
. - φ α 

4Ο7) . μὴ οὐσία] «οπ]. Τοτ. ᾗ οὐσία. 1. ἂν κινοῖτο Ἑ. οείετὶ κινοῖτ ἂν. 

4973 

ὅ 



Ῥουομοιοαν 1 3 68 1ς---21. 33 

Ἔἶιαί τεαδος νου]ά Ῥε {πο οἰτο]ο οἱ νΏίοὮ 5ιεἩ α Γενο- 
πςε(υίες {λοιρΏί. Απά ασαίη ἐλα 5ου] νη] Ῥε οοη- 
ινο]νεά ἵπ {οιςσ]Ηέ, 5ἶπος (α8 ἶ5 α5θεγίεά {Π {πε Τίπιαει) 

ιονεπιεηέ ἶ5 ενετ]αδίπσ. [ΤΠῖ5 ποινενος ἶ5 ορροδεά {ο 

6 ΞΗΑΙ ἵῃ {πο οαδο ΟΓ Ῥ{οσεδςες οἱ (ποιςσηί Ἱεαάίπς {ο 
ατα οογίαίη επάς νλίο]ς Πας Βλοπη, α1] Ρεΐπσ {οτ 

; Ππα]έεά ἴπ Εῑο 6απιο ΠΙΠΠΟΓ ας {πο γοβδοπεά εχρἰαπᾶ- 
ᾖο]ι λευ ἱπνοῖνο. Νοιν «νετ εχρ]απαίίοη Γενο]νες {{δεί[ 

γα ἀεβπίεοη ος α ἀεάμοεῖνε ἀεπιοηίταίίοη. Βιέ α5 
ΠδίΓαίίοης, {Πεγ ῬοΐἩ 5ίατί {τοι α Ρεϊπείρ]ο α5 α Ὀερίῃ- 

Ἠανε ας ἵτ ν/ετε α ἴετπιίπαίίοη ἵῃπ {πε δγ]ορίδπι ος {λε 

η; απά ενεῃ 1 {Πεγ ἆο ποῖ τοαβοἩ α {ετπα]παίίοη, 56111 {ππεγ 

Γῃ Ῥαε]ς αραίη {ο {πε Ῥερϊπηίης, Ραΐ, επρ]ογίπρ αἱναγ5 
πιά αἷε ἔετπι απά απ εχίτεπιε, Ρίοσεεά [οτννατά ἵπ α 
πε, νπετεας α οἴτουι]αγ πιονεπιεηί αἱν/αγς τείµτης Ῥαοῖς 
Ρερἰπηΐηρ. ΤΠε δαπιε {Πίης Ποὶάς ροοά αἶδο οἱ ἀεβηί- 

ν ατς αἱ Ππιίεά απά ἀθίοιπιίπεά, ἙῬερίάςς, 1{ Ενα 6απις 

ΊαΚκες Ρρίαςο α στοαί πιαἩΥ Έπιςας, ἵξ ν/]] Ῥο ΠποςρᾶδαΓγ 

Έα 5απης ἐλίηρ [Τοηιεπεἰγ. Ευτίπετ, (λουιρΏί Ῥεαιο α 

ποςς, ασαΐη, «αηποί Ῥε απ απ ριία οἱ έαξ νηίοὮ ἶ5 

ἡ ϱν 4 {οτος απά άοες ποί Παρρεπ ντ 6.δο : απά πρ, [ο 

Τ ου 9 οσσοη(ῖα! παίωτε, 15 πιονεπιεπί γ/οι]ά Ῥε οοπίτατν 

ο, Τί ἶ5 Ῥαγάεπδοπιε αἱδο Γο {Πο 5ο {ο Ῥο απῖίοά νυν] 
αγ νου ΡοβδδϊρΙίγ οἱ τε]εαδε {οπι Ιέ: απά πο οπ]γ 

: δις ιπίοη 5 ενεπ 5οπιεί(μίπσ ψΠίο] ἶ5 {ο Ῥο 1 Ρορείρ]ο 

δαρροθίηρ {ὲ ο δε Ρεΐΐες [ος έλα Γ6β5οπ ιο Ῥε Ἱπάε- 

1επέ Ρείπσ πιεγεῖ]γ Ιποίάεπίαί {ο ἵε: πο ἶ5δ ξέ ἴμε Ῥοάγ 
ἔπα σα.5ς, ἴἩε 5ου] Ῥείϊπρ ταίλοι ἔμε σαϊδε ΥΥΠίε] ΡίΟ- 

3 



34 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

Δ Αα Δ Ν ο διὰ τοῦτο τὸν θεὸν κύκλῳ ποιεῖν φέρεσθαι τὴν ψυχήν, ὅτι το 

βέλτιον αὐτῇ τὸ κινεῖσθαι τοῦ µένειν, κινεισθαι ὃ οὕτως ἢ 
κά κ ο 5 Δ ε , / ο / 3 
ἄλλως. ἐπεὶ δ ἐστὶν ἡ τοιαύτη σκέψις ἑτέρων λόγων οἶκειο- 

6 22 τέρα, ταύτην μὲν ἀφώμεν τὸ νῦν. ἐκεῖνο δὲ ἄτοπον συµ- 
ν 

β ’ Ν ’ ω) λό Ν ο) λ β. ων αι 

αίνει καὶ τοὐτῳ τῷ λόγῳ καὶ τοις πλείστοις τὼν περὶ ψυ- 

- 

ροο ΄ Δ Ν / 3 Αα λ / 3 

χῆς' συνάπτουσι γὰρ καὶ τιθέασιω εἲς σώμα τὴν ψυχήν, οὗ- τ; 
Ν ψ Ν ” 2 τν 4 ΔΝ ο) ” ι α 

θὲν προσδιορίσαντες διὰ τίν αἰτίαν καὶ πῶς ἔχοντος τοῦ 
, , δό εὶ ο 3 θομεῖνα. λ σώματος. καίτοι δόξειεν ἂν τοῦτ' ἀναγκαῖον εἶναι’ διὰ γὰρ τὴν 

, Δ ΔΝ ο) λ Δ ” Ν Δ Ν ο) Ν κοινωνίαν τὸ μὲν ποιεῖ τὸ δὲ πάσχει καὶ τὸ μὲν κινεῖται τὸ 
α [ο] ’ 3 ν] 9 ε , Ν ” [ιν [ον 

δὲ κινεῖ, τούτων ὃ οὐθὲν ὑπάρχει πρὸς ἄλληλα τοῖς τυχοῦσιν. 

8 23 οἱ δὲ µόνον ἐπιχειροῦσι λέγειν ποῖόν τι ἡ ψυχή, περὶ δὲ τοῦ 2ο 

δεξοµένου σώματος οὐθὲν ἔτι προσδιορίζουσιν, ὥσπερ ἐνδεχό- 

ΔΝ Ν Ν ’ Δ ο) ΔΝ 3 µενον κατὰ τοὺς Πυθαγορικοὺς μύθους τὴν τυχοῦσαν ψυχην εἰς 
Δ Ν 3 ὃ , α ὃ ο 8 φ ἴδ ευ τὸ τυχὸν ἐνδύεσθαι σώμα": δοκεῖ γὰρ έκαστον ἰδιον έχειν 

8. : 9 9 εἶδος καὶ µορφήν. παραπλήσιον δὲ λέγουσιν ὥσπερ εἴ τις 
ΔΝ Ν ο ον 

φαίη τὴν τεκτονικὴν εἲς αὐλοὺς ἐνδύεσθαι' δεῖ γὰρ τὴν μὲν 15 

, -- Α΄ ιν , λ λ λ α , τέχνην χρῆσθαι τοῖς ὀργάνοις, τὴν δὲ ψυχὴν τῷ σώματι. 
Ν ο 

δτ ΠΝ. Καὶ ἄλλη δέ τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς, 

πιθανὴ μὲν πολλοῖς οὐδεμιᾶς ἧττον τῶν λεγομένων, λόγους 

δ) ὥσπερ εὐθύνας δεδωκυῖα καὶ τοῖς ἐν κοινῷ Ὑινοµένοις λό- 

ε / / Φ Ἀ , Ν Λ λ ε γοις' ἁρμονίαν γάρ τινα αὐτὴν λέγουσι' καὶ γαρ τὴν ἆρμο- 6ο 

16. προδιορίσαντες 5. ῬΠΙ]ορ. 18. ποιεῖτιτὸ ΤΝ ΝΧ. 24. καὶ] 

σῶμα καὶ Ἐ. 38. λόγους] λόγον οοπ]. Τοχ. Ἱ λεγομένοις λόγοι ἨΝ. ΑΙά. 

Ῥ]ΠΙ]ορ. 3ο. αὐτήν τινες λ. 7. 



ΓΡΦΥΟΠΟΙΟαΥ 1 3 88 22, 23: 4 ὃ Ἱ. 35 

ες πιὰςδέ Ἠανο πιαάο ἴπο 5ομ] {ο Ῥο πιονθά ἵπ {Πί5 
ΓαδΠίοη {ος πο οἴμει ΓεᾶδοΏ {Παη ἐἶλαί 1ξ ννας Ῥείίοι [ος 
ΤΠ πιονεπ]εηί {απ {ο τεπιαίπ αἲ τες, απἀ, Γ{ατίπες, Ῥείέες 

πιονεά ἵΏ Επί ΠΙαΏΠΕΓ (λατ ἵπ αηΥ οίπει, Φιεῖι απ {η- 

ἴοπ Ίογνονο: 8η Ὄα πποτο αρρτορτίαίαεἰγ ἀῑβδοιιβοσά ἵπ 

οάς οἱ φέαάγ, απά πιαΥ Ῥο {πετείοτα {ος Ελα Ῥτεδεπέ Ι6βί 

[ο ἵ Άονίενεί οπε Ῥοου]ίας Ιποοηδίίαπογ ανλ]οἷι νο ΠΙΑΥ 

πιατκίπσ Ελπίς απἀά πιοδε οίμει Ρδγεπο]ορίσαί {εοσίες. 
αος {πε 5ου] ἵπ {πο Ῥοάγ απά αἰίαοὮ 1 {ο {πε Ῥοάγ 

"αγίης ἵπ αἀάίίοη {ο ἀείειπιίπε {ια {εᾶδοῃΏ ΥΝΏΥ οἵ {]ε 

οΓ {πε Ῥοάγ πάει υνπἰςὮ 5αο] αἰίαςηππεπί {5 ρτοάιοεά. 

Ιά 5εεπι Πονγεναί {ο Ρε α Γοα] αιεδίίοη οα]]ΐπρ {ος θοτι- 
50 [αΓ ας Ιί ἶ5 Ὦγ {6αδοΠ οἱ {Πί5 οοπιπιιπίοη {παί {ιο 

ἴος ἶ5 αοῖνο {λε οἴἶει ραδοίΐνο, απά {λαί λε οπε δείς ἵπ 

η ἴπα οίῃπος ἶ5 ἵπ πιοβῖοη απά τε]αίίοης οἳ (Πί Κίπά ατα 
πά ἵῃ ο.δες οἱ πιετε ]αχίαροδίίοῃ. Τ]ῃο {Πίπκεις Που- 
(ποπ νο αΓα τε[εττίης αξίοπηρέ {ο φίαίο {λε παέυτο ΟΓ 

οπ]γ: νε τερατά {ο ἔε παίιτα οΓ {πε Ῥοάγ νΠίο]Ὦ {8 

Έπε 5ου] {μεν ἀείειπιίπε ποίλίηπσ ἵπ Ρραγομίατ. Απά 
ΠοιρΏ νετ Ῥοάγ 5οεπι5 {ο Ῥο55ε5ς α ἀῑμπείίνα {οπι 

αοἴετ, ἴεγ αοί α5 ΙΓ ἵε Ίεγτοε Ροδδϊρ]ο [οι αγ 5ο] ἴο 
{Γ1ῃ αγ Ῥοάγ, α[τετ {ο πιαππες οἱ {πε {αΐες υνΠίο] 
π5 {ε]] οἱ (ταηςπιἰσταίίοη. ΤΠεϊγ αεοοαπί ἵπ [αοί ἶ5 

κα 5ρεα]ίησ ο{ {πο οαΓρεπίε5 ατί α5 εἰοίπίπρ Ιέδε]{ ἴπ 

[πο ἔγυέἩ Ῥεΐπς ἐἶλαί ]15έ ας αγί πηα]ος 5ο ΟΓ {ΐ5 4ΡΡΙΟ- 
Ὠδίγιπεηί5, 5ο ἴε 5ο] πιιιδέ πιακε 5ο οί ἴε5 ΠίείΠς. 

ΟΠΑΡΤΕΚ 1Ιν. 

Ἑ ἶ5 5{1]] αποίῃετ ορἰπίοη Παπάεά ἁοννπ τεδρεοίίπς 5ου] 

ο πηοεί5 γη αοοορίαποςο αἲ έλα Παπάς οί ΠΙΑΠΥ πο ΊΙε5ς 

ΆΠΥ οἳ {με νίεννς Πίο] Ἠανο Ῥεεπ δίαίεά, (Πποιρδῃ ενει 

]α]γ νντείεη ἰτεαίῖδος Ιέ πας Ῥεεπ εχαπηϊπεά απἀ Ῥτοιρφῃί, 

 Ἡξ Ίνεγα, ἔο αοοοιΠέ {ΟΥ 15 αδθιπηρίίοης. Το 5ου] {5 Ὦυ ἔἶμα 
ε ἵη φιεδίίοη τερατάεά α5 α ΠαΓΠΙΟΠΥ ΟΓ 8ΟΠ16 δοτί. Α 

: ἓ.ι 



36 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

, ο) Ν , 3 » ων Δ Δ Αα 
νίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσιν ἐναντίων εἶναι, καὶ τὸ σώμα συγ- 

ο) 9 3 / / ε λ ε / / ιό 3 
62 κεῖσθαι ἐξ ἐναντίων. καίτοι γε ἡ μὲν ἁρμονία λόγος τίς ἐστι 

Ν 2 
τῶν µιχθέντων ἢ σύνθεσις, τὴν δὲ ψυχὴν οὐδέτερον οἷόν τ 
3 , ” ΔΝ Ν α 3 η ε , . α δὲ 

6 4 εἶναι τούτων. (ἔτι δὲ τὸ κινεῖν οὐκ ἐστιν ἁρμονίας, ψυχῇ δὲ 
[ο] ε [ω) ” 

64 πάντες ἀπονέμουσι τοῦτο μάλισθ’ ὡς εἰπεῖν. ἁρμόζει δὲ μᾶλ- 4983 
Ἶ ο ” 

λον καθ ὑγιείας λέγειν ἁρμονίαν, καὶ ὅλως τῶν σωµατι- 
ο 3 α ἊἈ λ Α , η) Νν ψ 

κὠν ἀρετῶν, ἢ κατὰ ψυχῆς. φανερώτατον δ εἴ τις ἆπο- 
’ / αἱ ’ Ἆ ιός. Αα ο ε 

διδόναι πειραθείη τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἆρμο- 
, ,, λ Ν 5 να » » 5 η 9 

ά 5 νίᾳ τωί' χαλεπὸν γὰρ ἐφαρμόζειν. ἔτι δ εἰ λέγομεν τὴν 6 
ε ’ 3 ’ 3 ’ Ν ον 

ἁρμονίαν εἲς δύο ἀποβλέποντες, κυριώτατα μὲν τῶν µεγε- 
ΑΦ 3 ο) ” / ΔΝ νά Ν ’ 3 Αα 3 θῶν ἐν τοῖς ἔχουσι κίνησω καὶ θέσιν τὴν σύνθεσιν αὐτών, ἐπει- 
Ν ο η ο. ο Ν Ν ιά δὰν οὕτω συναρµόζωσιν ὥστε μηδὲν συγγενὲς παραδέχεσθαι, 

3 φ λ Δ Δ ο / / 3 , λ 5 ἐντεῦθεν δὲ καὶ τὸν τῶν μεμιγμένων λόγον, οὐδετέρως μὲν οὖν 
ο) ε 9 , ο ω , ω) ιό 5 / 

εὔλογον" ἡ δὲ σύνθεσις τῶν τοῦ σώματος μερῶν λίαν εὐεξέ- ιο 
κ Δ ε , ω Ν 

ταστος. πολλαί τε γὰρ αἱ συνθέσεις τῶν μερών καὶ πολλα- 
νι , Α Αλ ο ε . ΔΝ ο Δ ’ - 

χῶς' τίνος οὖν ἢ πῶς ὑπολαβεῖν τὸν νοῦν χρὴ σύνθεσιν εἶναι, 
Ἂ ΝΔ Δ ευ ᾿ 

δ6 ἢ καὶ τὸ αἰσθητικὸν ἢ ὀρεκτικόν ; ὁμοίως δὲ ἄτοπον καὶ τὸν 

λόγον τῆς µίξεως εἶναι τὴν ψυχήν' οὗ γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχει 
ε ” 

λόγον ἡ µίξις τῶν στοιχείων καθ ἣν σὰρξ καὶ καθ ἣν ὁὀστοῦν. 1; 

συµβήσεται οὖν πολλάς τε ψυχὰς ἔχειν καὶ κατὰ πᾶν τὸ 
ας - / Δ 9 ο) / / ε Ά σώμα, εἶπερ πάντα μὲν ἐκ τῶν στοιχείων μεμιγµένων, ὁ δὲ 

α , ν 
ἑ 7 τῆς µίξεως λόγος ἁρμονία καὶ ψυχή. ἀπαιτήσειε δ ἄν τις 

α ν 95 , ο ν » Αα , 
τοῦτό γε καὶ παρ ᾿Βμπεδοκλέους' ἕκαστον γὰρ αὐτῶν λόγῳ 

, 5. « - Αα 
τινί φησιν εἶναι πότερον οὖν ὁ λόγος ἐστὶν ἡ ψυχή, ἢ μᾶλ- το 

82. Ύε ΟΙ. Ἑ. ΤΟΥ. 4983 1. ἀπονέμουσω ἅπαντες τοῦτο ΤΝ ΥΥ. 3. 
Φανερωτάτων Ἐ. 6. λέγοιμεν Ὁ . Ττεπά. 132. χρὴ τὸν νοῦν ΤΝ 7. 13. 
τὸν] τὸ Υ Χ, τὸ τὸν λ. Β2. 
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1γ, 1ὲ ἶ5 ατσιιες, ἶ5 α Β]επαάίης απάἁ οοπ]ηποίίοη οἱ ορροβίἑες: 

οί οἱ ορρορί{ες {]ιαί {Ἡε Ῥοάγ ἶ5 οοπιροδεά. 
ΙΟΠΥ Πούγενεί ἶξ Π]αγ Ῥε οῬ]εοίοά (1) ἵ5 εἶεπει α οετίαῖη 

Γ εοπιροδίοη οἵ απ αἀ]ιδίπιεηί ο Ροάΐο5: απά {πε 5οιἱ 
Ἔε ἀεσοτῖρεά ὮΥ εἶέ]ει οἱ {λοςε ἴθιπῃ». Ῥεοίάςς (2) πιονο- 
. ποί α Ρτορετίγ ΥΥΠΙεἩ «αη Ῥο ρτεάϊσαίεά οἱ α ΠαΓΠΙΟΠΥ: 

1 15 Ὦγ αἰπιοδί αἱ] ἐπίπκεις αἰτῖριίεά {ο ἔλε 5ου]. Ἠατ- 
αἶπ (3) ἶ5δ α ΤεΓΠΙ νΠΏίοὮ ΠΙΥ Ῥε αρρ]εά {ο Πεα]έ απάἀ 

Πε 5ου]: α5 υνοι]ά Ῥο (4) νειν ενἰἀεπί 1 νε β]οι]ά 

Ε ἴο εκρἰαίη {πε {εε]ίησς απά Εαποβίοηπς οξ ἔμα 5ου ΒΥ 
ο; ἴπεπι Ιπίο 5οπῃο δρεείαὶ ΠαΓπιοΏηγ: 5ο ἁἰ[που]ί ἶ5 1 {ο 

Τ{ παν ο αάάεά Παγίπει (5) επαί ἵπ 

Ίνε παίυτα» Τί ἶ5 εηια]]γ αΏδιτά {ο τερατά {πε 5ο] α5 {πε 

α οἱ ιο /αέΐο οἱ ἴ]ια οο1ῥος{{101. ΤΠε οοπιροςίῖοῃ ος 

πείς {οτπιῖπσ Πεςᾳ ἵ5 ιῬ]αοί {ο α ἁἰπειοηί ταβῖο ΟΓ ΡίΟ- 

{τοπ ἔλλαί ννΏ]ε] {ογπῃ5 Ῥοπε; απά ᾗ {πε 5ου] Ῥε πιεΓε]γ 
ο οἱ οοπιροδί6ίοη {πεη ἵξ υν]] {οἶ]ουν εἶναί ννο Ώανε πΙαΠΥ 
τεαά ονεί ἴπε υλο]ε Ῥοάγ, Ῥεσεαιδε αἱ {πε ρατί5 οἱ {πα 
{οτπιεά {οπι εἰεπιεπίς οοπιβίπες {ορείπες απἀ ἐ /ῤο- 

16 {πε ταβίο τερι]αίίηςρ {πεί οοπιροβίίοη ὙΠΙεἩ οοι- 

5  ΤΑΙΠΙΟΠΥ απάἁ {πετείοτο σου]. ΤΠί5 ἔοο δαρροσί5 α 

οπ νε παρα ριί {ο Ἐπιρεάοε]ες τε]αεϊνεῖ]ν ἴο Πΐ5 δίαίε- 

ναί εαοὮ οἱ {ο Ῥοά1ἱγ Ρατίς ἱ5 ἀείογπιίπεά ΒΥ α οεγίαίη 

"Ψπείμας, νὰ πιρ]έ αρ]ς, ἶ5 ἴμε 5ου] ἐπί ταίίο, ος ἶ5 {έ 
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λον ἕτερόν τι οὖσα ἐγγίνεται τοῖς µέλεσω; ἔτι δὲ πότερον ἡ 
’ [ω) ’ μα ἡ ’ Ἆ ΑΦ νι Δ / : ΔΝ 

φιλία τῆς τυχούσης αἰτία µίξεως ἢ τῆς κατὰ τὸν λόγον; καὶ 
οφ / ε / 3 ΔΝ Ἀ Δ Ν / φ ’ αὕτη πότερον ὁ λόγος ἐστὶν ἢ παρὰ τὸν λόγον ἕτερόν τι; 

6 8 ταῦτα μὲν οὖν ἔχει τοιαύτας ἀπορίας' εἰ δ᾽ ἐστὶν ἕτερον ἡ 
Δ Αα ο) ’ ὃ ́ κά οὴ Δ ο) 3 ψυχὴ τῆς µίξεως, τί δή ποτε ἅμα τῷ σαρκὶ εἶναι ἆναι- 16 

Αα Ν ο) ) ε ’ 9) ’ τ Ν δὲ 4 ρεῖται καὶ τῷ τοῖς ἄλλοις µορίοις τοῦ ζῴου; πρὸς δὲ τούτοις 
ας αν ψ α. ον, λ μν 5 δν ε εἴπερ μὴ ἕκαστον τῶν μορίων ψυχὴν ἔχει, εἰ µή ἐστιν ἡ 

ψυχὴ ὁ λόγος τῆς µίξεως, τί ἐστιν ὃ φθείρεται τῆς ψυχῆς 
: 9 ς λ ξ9 ἀπολειπούσης; ὅτι μὲν οὖν οὔθ' ἁρμονίαν οἷόν τ εἶναι τὴν 

ψυχὴν οὔτε κύκλῳ περιφέρεσθαι, δῆλον ἐκ τῶν εἴρημένων. 39 

κατὰ συμβεβηκὸς δὲ κινεῖσθαι, καθάπερ εἴπομεν, ἔστι καὶ 
ο) ε ό 8 ο) ΔΝ Ε] Φα / Α Ν ο) κινεῖν ἑαυτήν, οἷον κινεῖσθαι μὲν ἐν ᾧ ἐστί, τοῦτο δὲ κινεῖσθαι 

ε ΔΝ [ο] [ο] ” ν] 3 ο ο] Ν ’ 

ὑπὸ τῆς ψυχῆς' ἄλλως δ᾽ οὐχ οἷόν τε κινεῖσθαι κατὰ τόπον 
” ο 

6 το αὐτήν. εὐλογώτερον δ ἀπορήσειεν ἄν τις περὶ αὐτῆς ὡς 
. α Δ μ 

κινουµένης, εἰς τὰ τοιαῦτα ἀποβλέψας. Φφαμὲν γὰρ τὴν Ψυ- 4ο8ὺ 

χὴν λυπεῖσθαι χαίρειν, θαρρεῖν φοβεῖσθαι, ἔτι δὲ ὀργί- 
/ Ν α] / Ν ο) 3 ιού ΔΝ / 

ζεσθαί τε καὶ αἰσθάνεσθαι καὶ διανοεῖσθαι' ταῦτα δὲ πάντα 
., Αν α φ 9 , Ἀ ς ο. Α κινήσεις εἶναι δοκοῦσιν. ὅθεν οἴηθείη τις ἂν αὐτὴν κινεῖσθαι. 

δ τι τὸ ὃ οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον. εἰ γὰρ καὶ ὅτι µάλιστα τὸ λυπεῖ- ς 
Ἂ / Ἂ ο) ή κ σαι, σθαι ἢ χαίρειν ἢ διανοεῖσθαι κινήσεις εἶσί, καὶ ἕκαστον κι- 

α ια Δ Δ α ο ει Ἡ Ἀν Α 98 Δ νεῖσθαι τούτων, τὸ δὲ κινεῖσθαί ἐστιν ὑπὸ τῆς ψυχῆς, οἷον τὸ 

ὀργίζεσθαι ἢ φοβεῖσθαι τῷ τὴν καρδίαν ὡδὶ κινεῖσθαι, τὸ 
δὲ . ΑΔ ο ν ΑΔ , ν , δὲ ὲ διανοεῖσθαι ἢ τοιοῦτον ἴσως ἢ ἕτερόν τι’ (τούτων δὲ συµ- 

/ Δ Δ 8 Δ Α / Δ Ν 3 βαΐνει τὰ μὲν κατὰ φορὰν τινών κινουμένων, τὰ δὲ κατ ιο 

δ 12 ἀλλοίωσιν' ποῖα δὲ καὶ πώς, ἑτερός ἐστι λόγος.) τὸ δὲ λέγειν 

21. µέρεσιν ἨΝ. Ῥτ. Ἐ. Το. μιχθεῖσι Χ ῬΠΙ]ορ. Ξορῇ. 36. τὸ τοῖς Τ. Θἱπιρ]. 

Ῥ]μ]ορ., Α]εχ. Αρίτ. αρ. ῬΠ]., τῷ τοῖς Ττεπά. Τοτ. Βε]]ς. 20. ἀπολιπούσης 
ΤΥΣ. 4οδὺ 8. τῷ τὴν κ.] τὸ τ. κ. ΝΒζ. | κωεῖσθαι ἢ οἰδεν, τὸ Ὑ. 

ϱ. τοιοῦτον] τὸ τοῦτο Ὦσᾳ. τῷ τοῦτο Το. || ἴσως ἡ] ἢ ἴσως 9Υ. 
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ις εἶδο ν/πῖοἩ ἶ5 Ἱπιρ]απίεά ἵπ {Ἡο πιεπιρειςὸὶ Απά βΙ- 
Ἔπε ρηϊποίρ]ε οἱ “Ιονε) ρῖνα τῖδε {ο ΑΠΥ οοπιροβ!είοῃ 

τ οἵ οπ]γ {ο ἐλαί οίαπάΐηςρ ἵηπ α οετίαίη ταξίο; απά 1 

τ, 15 είς Ίονα {λε ταξίο Ι8δε]{ οἱ {5 ἴέ δοπιεί(Πίησ νά ουῖ- 

ταβῖο ὁ 

ου] Πες ἴπεῃ οἱ ΕΠ]5 Κἰπά πιαγ ὃο ταῖδεά προῃπ {πε 5ιρ- 
Ενας 5ο ἱ5 α ΠαΓπιοηΥ. Αί {πο δαπιο {ἶπιε, 1 {λε 5ου 
ἴπο ἀἰπειεπί {οπι {πε εοπιροδίίοη οἱ {πο Ροά1]γ ρατίς, 

. τῖδες, Ἠον οοπιες ἵε {λπαί {πε 5ο] 5 αππϊΠ]αέεά 

ε Βε5Ἡ απά {Ἡε οίπει ρατίς οἱ {πο απῖπια] ογσαπίσπι α{θ 
ᾱ----απά αιτίες, ἵε, α[ἴει σἴνίπσ αρ {Πα νίονν υΥΠ]οὮ τε- 

σοι] ας {ια ταίίο ΟΓ έλα οοπιροδίΊοη, ἴξ «αΏ πο ἶοηβαι Ῥα 

πεά {λαί εαο] οἱ {λε ρατίς οί {πε Ῥοάγ Ροββεβδες ἃ 5οη1, 

Ἠ]έ {ο 5εο νηαί {ὲ ἶ5 {παί ἴ5 ἀερίτογεά Ἠπεη {Πο 5ο 
Π {{5 ἁορατέιτο. 
"ενιάεπί ἴἶεη {οπι ναί ας Ῥεεηῃ δαϊά .. {πα σοι] 

Ρο ε ἃ ἨαΓΠΙΟΠΥ: απά Γυτίπει ἐλαί ε οαηποί Ἠανε α οἱτ- 

Ψεππεπί. Τί πιαγ Ἡούνενετ, 45 νε Ἠανε 5αἱᾱ, Ῥε πιονεά 

᾿Πδε]{ Ιποϊάεπία]]γ, 5ο [ας αξ {λαί ἵπ νΏῖο] {ε ἶ5 «οἩ- 

1 Ῥε π]ονες, απᾶ {Πί5 185ε]{ πιονεά ΡΥ {πε 5ο]: οἴμεί- 

ἱππροραίρ]ε {ος {ξ {ο οχΗἰΡίέ ]οσα] πιονεπιεηέ. 

το Ρἱαιςίρ]α είαπἀάροϊΐπί, Ἡονενετ, {Ποπ ΥΥΠίοἩ {ο ταῖδε 

᾿δαρροΓί οἱ {ο πιονεπιεηπί οἱ {]ε 5ου] παὶσΏί Ῥε {ουπά 
αἱ {ο {πε {αεί {παί {πε 5ο] {5 (α5 νε 58αΥ) Ραϊπες, ἴαχκες 

5 εοπῃάεηςε, ἶ5 εχροςεά {ο {σατ, απά {ατίΠες ἶ5 απσετεά 

νεος απά Ρρισιες {π[εγεποςς---αἰἱ 5μοῖ ορεγαξίοης Ῥεΐπο 

"5 Ῥίθοςδδες οΓ πονεπιεηί. Ἠεποε (πει Ιξ πιἰσῃί Ῥα 
ἆ «πε 5ου] Ιδε]{ {5 πιονεά. ΄ΤΗΐ5, Ποΐνενες, πεεά πο, 

: Ἠεατί, απά Ιπίεγεπος ἶ5 εἰίμει α πιονοπιεπἰ οἱ {λίς -5οΓέ 
ιοπίπς εἶδα. Ό2οπιε ΟΓ {πεδε ΡΒεποπιεπᾶ ραίη πια 



4ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΔΑ, 

ὀργίζεσθαι τὴν ψυχὴν  ὅμοιον κἂν εἴ τις λέγοι τὴν ψυ- 

χὴν ὑφαίνειν ἢ οἰκοδομεῖν' βέλτιον γὰρ ἴσως μὴ λέγειν τὴν 

ψυχὴν .. ἢ µονθάνειν ἢ διανοεῖσθαι, ἀλλὰ τὸν ἄνθρω- 

πον τῇ ψυχῇ᾽ τοῦτο δὲ μὴ ὡς ἐν ἐκείνῃ τῆς κινήσεως οὔσης, ι5 

ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν µέχρι ἐκείνης, ὁτὲ ὃ ἀπ ἐκείνης, οἷον ἡ μὲν 

” . -ᾱ , ε 3 3 ’ ο πο ἲ ΔΝ Ε] 

αἴσθησις απο τωνόύ, ι/) ὃ αναμγηαις απ έεκεινης επι τας εν 

ο) 3 ιό ΄ ἊἎ ’ ε Ν ῳὴ 3 3 ῤ 

6 τῇ τοῖς αἰσθητηρίοις κινήσεις ἢ µονάς. ὁ δὲ νοῦς ἔοικεν ἐγγίνεσθαι 

3 οὐσία τις οὖσα, καὶ οὐ φθείρεσθαι. μάλιστα γὰρ ἐφθείρετ' ἂν 

ε ο 9 - , 3 ’ ο ο ο. ᾱν φ . 
ὑπὸ τῆς ἐν τῷ γήραᾳ ἁμαυρώσεως" νῦν δ ἴσως ὅπερ ἐπὶ «ο 

- 9 ’ ’ . 3 Δ / ε ’ 3 

τών αἰσθητηρίων συμβαίνει" εἰ γὰρ λάβοι ὁ πρεσβύτης ὄμμα 

/ [) ἊἎ ο Ν ε ῤ ο Ν ο) 3 

τοιονδί, βλέποι ἂν ὥσπερ καὶ ὁ νέο. ὠὡστε τὸ γῆρας οὗ 

τῷ τὴν ψυχήν τι πεπονθέναι, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ, καθάπερ ἐν µέ- 

614 θαις καὶ νόσοι» καὶ τὸ νοεῖν δὴ καὶ τὸ θεωρεῖν µαραίνεται 

ἄλλου τινὸς ἔσω φθειροµένου, αὐτὸ δὲ ἀπαθές ἐστιν. τὸ δὲ δια- α5 

νοεῖσθαι καὶ φιλεῖν ἢ μισεῖν οὐκ ἐστιν ἐκείνου πάθη, ἀλλὰ 

Ν ο 3 Α κώρΑ. ο) .ά ΔΝ Ν ΄ τουδὶ τοῦ ἔχοντος ἐκεῖνο, ᾗ ἐκεῖνο ἔχει. διὸ καὶ τούτου φθειρο- 

, ἐς ό ” ο) 3 Δ 3 ΄ κ 3 Ν . 
µένου οὔτε μνημονεύει οὔτε φιλεῖ οὐ γὰρ ἐκείνου ἦν, ἄλλα τοῦ 

ω) ἁ 3 ΄ ε Ν ο ” ’ / Ν 3 / 

κοινου, ο ἀπόλωλεν' ο δὲ νους ισως θειότερόν τιυ και ἀπαθές 

(3 

τς ἐστιν. ὅτι μὲν οὖν οὐχ οἷόν τε κινεῖσθαι τὴν ψυχήν, φανερὸν ο µ χ 

ἐκ τούτων ' εἰ δ) ὅλως μὴ κωεῖται, δῆλον ὡς οὐδ ὑφ ἑαυτῆς. 

14. λέγῃ Τ. 15. οὔσης οπι. Ε, 16. µέχρι ΤΝ ΝΧ. 19. οὖσα ΟΠ. Ἑ.. 

2ο. νυνὶ ὃ ὥσπερ ΘΤΥΥΝΥΧ. 23. καὶ ΟΠΠ. Χ. 35. ἀλλ οὔ 5. || ἔσω] ἐν ᾧ Ἐ7. 

π 
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αρῇ, πονενετ, αἲ] {Πί5 παγ Ῥε ἴτας, ἵνα πιιδί αάά Εἶναί {ο 
να οἡ/ ἀ5 [εε]ῖπρ αΠΡΙΥ ἵδ πο πποίο αρρτορτίαίς ἔἶλαῃ 

ς οἳ {πε 5ο α5 νγεανίπσ οἱ Ρη]άϊΐπς. Ῥετ]μαρς, ἵπ [αοί, ἵε 

ΓΣ Το 54Υ πο {μαῖ {ια οομἱ Ρίεῖος ος Ίεαγης ος ἱπίοι», Ῥιέ 

Εναξ ἴπε πιαη ἆοες 5ο {Ώτοισ] Πΐ5 5ου]. Νου ἵῃ αγίησ ελαί 
ιαπ σαττῖος ὁπ ἔλεςσα οροταίίοη5 (Ἡτοισῃ Πΐς 5ο], πχιδέ νο 
'Πί5 {ο πιεαΠ΄ {παί {πε πιονεπιεπί ἶ5 {π {πε 5ου], Ῥαΐ θἰπιρὶΙγ 

Τε ππονεπιεΠπὲ 5οπιείπῃες αάναηποες {ογατάς 5ομ], 50Π16- 

᾿φίατίς {ΤοΠΏ Πε. ' Ῥεηςδο ΡεΓοερίίοη, {οί εχαπιρ]ε, δίαγίς {οπι 
ιά 5ος Ἱπάίνιάιαί ἐπίησς [απά αάναποςς {ογνατά ἴο {πε 

πλ] οἳν τεβάς ἔπεπι]: τεοο]]εοίίοηπ οη {πε οἴμει Παπά δίατίς 

νε φομ] απά ἰεγπιπαίος ἵη {ηο πιονεπ]θηίς ΟΓ ΙΠρΓεΡΡδίΟΠ5 

ατα οἴογεά ἩΡρ {η {Ἡο ο{ραΏς ΟΓ 5οῃ56. Τί πιασί Ῥο το- 
ἆ, ἴοο, {λαί Μεαδοηπ α5δ α σε][-οοπίαϊπεά τοα]γ νγοι]ά 

δε ἱπιρ]απίςά νηελία {πε φοιἱ απἀ γνοι]ά ποῖ 58επι {ο Ῥα 
νε ες ἀἱδεο]αίίοι ο{ {πε Ῥοάγ. Ἐογ, 1 ἴε οεοι]ά Ῥε 

(χογοά, ἵέ νιου]ά Ῥε 5ο οΏίεβγ ἵπ «οπδε(ιιεπος οἱ ἔμα ἆεσαγ 

ἵῃ οἷά ασε, Υ/Πείσας, α5 {αοίς τεα]]γ 5ίαπάἀ, {λε «αδε ἴ5 
Ρατα]]ε] {ο ναί οἱ {πο ο{ραῃς ΟΓ 56ᾳ5ε, η Ἠετα νε 5που]ά 
{ ἴπε οἷά πιαΠ, 1 Ἡε ψείε {ο τεοείνε απ οΥε Πίίεά {ος 

ν/οπ]ά 5ε6 ας γνε]] α5 {με γουΏς πιαῃ. ΤῆΠις οἷά ασε {5 
{ ποῖ οἱ αηΥ αΠεςίίοη φμδίαίπεὰ ΡΥ {πε 5ου] Ῥαΐ ὮΥ ἔλε 

ἵῃ νΏ]οὮ 1 ἶ5 οοπίαϊπεά, Ἰμδί αδ ἶ5 αἶδο {Πε «.δο ἵπ 
ε55 απά ἵπ ΕΕΑΝΛΑΗΗ ΟΙπ]ΐπσ απ τοβεςξίοη ατα 

ὶ οη ἴπε ἀεδίγαςίοηῃ οἳ δοπιείμίησ Ιπίοιπαὶ, Ῥαΐέ α5 

Πέ Ιβε]έ, ἵε ἵ5 απαΠεοίοά ὮΥν ιο] ασοϊάθηί. 90 αἶδο 
65565 οἱ ἀῑδειγοίῖνο πάεισίαπάϊΐπρ αφ αἶδο Ιονίπσ απά 

ἆτο ποί αΠεοίίοηπς ο{ ἴἶο τεᾶδοηπ Ῥιΐέ ο{ {ο ογραηίδηι 

εἩ Ῥοββεςςες Π, 5ο [αί α5 ἴε πώς π,. Απά Ἱεπος Ιε ἶ5 

ο ἡημοι πας Ρρετίδηεά. Έεαδομπ, Ἠοΐνενες, 5 ἵῃπ α]Ι ρτοβα- 

ου ἀἰνίπει εἸαταςίετ, απἆ ποῖ 5αΡ]εοί {ο ἱπιργεδδίοης {Γοπι 

5 ενἰάεηί {πεη {τοπ ἔἶλασα οοηϊἀεγαίίοης {λαί {πο 5ου] σαπ- 
6 ἵῃ πιοίῖοπ: απά ἵ πιοίοῃ 5 α Ρτεάϊσαίε οἱ 1 ἵΠ Πο 8εῃ5α 

νετ, ἵξ ενἰἀεπί]γ νγου]ά πο Ῥε πιονοά εἶίπει ὮΥ Ιδεί{, 
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Ν λ . 9 , . , Ν , 9 λ Ὁ 
ιό πολὺ δὲ τῶν εἰρημένων ἁλογώτατον τὸ λέγειν ἀριθμὸν εἶναι 

9 Ν » ΄ ο νε 9 πα -ο, 
τὴν ψυχὴν κινοῦνθ ἑαυτόν" ὑπάρχει γὰρ αὐτοῖς ἀδύνατα" 

[ωὴ Ν Ν 3 9' ο ῤ νά .] Ε] ω) 

πρὠτα μὲν τὰ ἐκ τοῦ κινεῖσθαι συµβαίνοντα, ἰδίᾳ δ ἐκ τοῦ 

λέγειν αὐτὴν ἀριθμόν' πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι µονάδα κινου- 4οο" 
, αμα ο των Ν ο 9 ο συν 5 µένην, καὶ ὑπὸ τίνος, καὶ πῶς, ἁμερῇ καὶ ἀδιάφορον οὗ- 

3 3 ’ 3 αν Ν / / ο) 3 βτ7 σαν; εἰ γάρ ἐστι κινητικὴ καὶ κινητή, διαφέρειν δε. ἔτι 
3 , θ ” Ν α. πν ὃ Αα 8 9 

ἐπεί φασι κινηθεῖσαν γραμμὴν ἐπίπεδον ποιεῖν, στιγμὴν δὲ 

γραµµήν, καὶ αἱ τῶν μονάδων κινήσεις γραμμαὶ ἔσονται' 5 
ε Ν Ν π Ε] / 4 α ε Να. Δ ω) 

ἡ γὰρ στιγμὴ µονάς ἐστι θέσιν ἔχουσα΄ ὁ δ ἀριθμὸς τῆς 

6 τ8 ψυχῆς ἤδη πού ἐστι καὶ θέσιν ἔχει ἔτι ὃ ἀριθμοῦ μὲν ἐὰν 

ἀφέλῃ τις ἀριθμὸν ἢ µονάδα, λείπεται ἄλλος ἀριθμός' 

τὰ δὲ φυτὰ καὶ τῶν ζώων πολλὰ διαιρούµενα ζῆ, καὶ δο- 
ο) Ν 3 Ν Ν ” ω) 3, / » Ἀ εν ὶ Δ 6 το κεῖ τὴν αὐτὴν ψυχὴν ἔχειν τῷ εἴδει. δόξειε ὃ ἂν οὐθὲν δια- το 
, / , Α , ,, Ν Ν 2 α Φέρειν µονάδας λέγειν ἢ σωμάτια µικρά᾽ καὶ γὰρ ἐκ τῶν 

Δημοκρίτου σφαιρίων ἐὰν γένωνται στιγµαί, µόνον δὲ µένῃ 
λ ὁ ” .) ων Ν Ν Φ ἢ ΔΝ ’ 

το ποσο, εσται τι ἐν αντῳ το µεν κινουν το δὲ κινουµενον, 

[ 
οφ 9 Γ ο] .] 8 Ν Δ / / λ ὥσπερ ἐν τῷ συνεχεῖ' οὐ γὰρ διὰ τὸ µεγέθει διαφέρειν ἢ 

µικρότητι συμβαίνει τὸ λεχθέν, ἀλλ ὅτι ποσόν. διὸ ἀναγ- τρ. 
ω) 3. Δ α Δ ΄ 3 . αλ Αα ’ λ καῖον εἶναί τι τὸ κινῆσον τὰς µονάδας. εἰ ὃ ἐν τῷ ζώῳ τὸ 

ω) ε / αν ω) 3 ω) ή 3 Δ . ΦΝ ν) Δ κινοῦν ἡ ψυχή, καὶ ἐν τῷ. ἀριθμῷ, ὥστε οὐ τὸ κινοῦν καὶ τὸ 

κινούµενον ἡ ψυχή, ἀλλὰ τὸ κινοῦν µόνον. ἐνδέχεται δὲ δὴ 
α , , 5 ω ν ε. Α 5 Αα πῶς µονάδα ταύτην εἶναι; δεῖ γὰρ ὑπάρχειν τινὰ αὐτῇ 

Δ Δ Ν γ ο Ν ὃ Α / Ἆ .ῤ 6 2ο διαφορὰν πρὸς τὰς ἄλλας' στιγμῆς δὲ µοναδικῆς τίς ἂν εἴη ιο 
Δ Ν / 3 Ν Φν Φ. "Ν μΑ 4 ο ’ διαφορὰ πλὴν θέσις; εἰ μὲν οὖν εἰσὶν ἕτεραι αἱ ἐν τῷ σώματι 

΄ Ν ε κό Ε] Αα .] ων 3” ε ἄδ Ἅ µονάδες καὶ αἱ στιγµαί, ἐν τῷ αὐτῷ ἔσονται αἱ µονάδες 

34. ἴδια Ἐ. ΦΙπιρ. ΡΗΙ]. ΡορΏ. 490" 1ο. οὐθὲν] ὁμοίως μηδὲν Υ ΥΝ. 14. 

συνεχεῖ] µεγέθει ΤΥΝΥ. 16. κιῆσαν ΤΥΝ. 
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1 ρδγε]ο]οσίσα] {λαοτίες {λε πιοδί αητοαδοπαβ]α ἶ5 ἐ]αί 

Μ ογῖρες 5ομ] α5δ α ΠΙΠΙΡΕΓ υΠίοἩ δείς 1{5ε]{ ἵπ πιοίίοῃ. 

-α νίον ἱηνοῖνε» ἀοιρία ἱπιροδοίρί]εῖες---Βγοί]γ {οσα το- 

Ποπ 5 πιονεπιεπί απά πιογε ραγβοι]ατ]γ ἴοδε νο] 

ο [ποπ δρεαἰίπσ οἱ ἵξε α5 α πιπΡοαΓ. Ιπ νμαξ πΙαπΠαΓ {ΟΥ 
(α) ατα νε ἴο «οποεῖνο α απίε α5 πιονεά---απά Υ ναί 

πά πάει ππαί οοπά(ἴοης ἵ5 ἴ {ο Ῥο εβεοίεά-- δοεῖπςσ 

. ἀενοῖά οἱ Ρρατίς απἆ οοπίαϊης πο ἀἰῄεγεποςς, υνυΒ!]ε ΙΓ 

οηςς Β{ίεά {ο Ρτοάµςσα πιονεπιεπί απἁ αἱσο σαβί]θοξ {ο 
πέ 1{ πηιδέ εχΗΙΡί{ ροίπίς οἱ ἀϊβεγεποςὸ (2) Ἐυτίμει, 1{ 15 

οἱ ἔἶα 5ε]οο]ς ελαί {πε πε νπεη πιονεά Ργοάιοες α 
απά {με ροῖηί νε πιονεά εΓοαίᾳες α πα. ΤΗι5 ίπεπ 

Ροῖπε 15 πιετε]γ α απίί ο: πιοπαά Ρροβδοδδίηπς δε απά 

{μαίίοη, απά {πε Ππάπ]Ῥες οἱ {πε 5ο] ἶ5 πο ἀοιδβί 5ΟΠ16- 

ἆ Ῥοββεδςδες α οστίαίη ροδίου, 1 {ο]]ον/ς (]αί {λε πἹονε- 

πποπαάς οἱ υπ]ίς νν]] Ῥε Ηπος αἷςο [ποί 5ου]5 ο; απίπιαία 
ο]. Ῥερίάες (3) 1 ννε {αλκα αἵναΥ α ΠΠΙΡεί οἵ αΠῖς {Τοπι 

ς, ἵξ ἶ αλοίᾖε απά α ἀϊβετεπί πάπιρετ ελαί ἵ Ιε[ε: 
» Ρ]απίς απά πιαπυ απίπια] Ἰνο α[ίογ {ευ Ίανα Ῥεσαπ 

ὑλὰ ατα Πε]ά {ο ρο55ε55 5ρεοίῃσα]]γ {1ε «α/72ε απά ποί α ἁί- 

η]. Βερίάες (4) ἴΊχετε ννομ]ά αρρεαί {ο Ῥο πο ἀἰῄετεποα 

φρεαΚίπρ οἱ πιοπαάς ο: οἱ ἱπβηίεοΙν απια]] ραγίο]ος: {{ 

' {οτππεά οί οἳ {πε σ]ορι]ες ο{ Γεπιοογίέα5 απἆ αιαΠ- 
'τοπλαίη, 5611] (πεια ΥΠ] Ῥε ἵπ {Πί5 ας ἵπ ενειγ{μίπρ οοἩ- 
φοπιε(μίῃπσ πιονίησ οη ἔλε οπε Παπά, δοπιε(μίπσ πιονοά 
πες; α5 {λίς Ιαν; ἶ5 {πε τοςυ]{ ποίῖ οί απΥ ἀϊῄετεποε ἵπ 

 τοςίς οἰπιρὶγ οἩ {πε στουπά ἴλαί ἔἶλο οηπς ορί]οοί α5 {λα 

α αιαπείίν. Τις πε ἴπετε πιιδί Ῥο φοππεί(μίπς ν/Βίς] 

χα πιοπᾶάς ἵπ πιοβίοῃ. Ῥιί 1 1ξ Ῥο 5ου] γγΠῖοῃ ργοάιοες 

οπέ ἵῃ ἔμο απίπια!, ἵξ νν] Ὁς σοι] γνλίο] ἆοες 5ο αἶςο ἵπ 

πες: 5ο {μαί ἐἶλε 5ο] ἶ5 ποξ αἲ Όπςς {Πο ππονίηςσ απά {ο 
Ῥιΐ ἴπε πιονίηρ Γαοίοί οπἱγ. Ἠονν ἔεῃ (5) «απ 5ομ, Ρεΐπο 

ε πιονίηςσ Γαοίοί οΠΙΥ, Ῥο α πιοπαά ) ῥαρροθδίης ἵέ {ο 
πποπαά, ἴξ πιαδέ Ῥο ἀϊ[βετοπί {τοπι οἴλει ποπαάς: Ῥιέ νν]ιαξ 
πςς οςη ἴπεΓο Ῥε Ῥείνεεηπ οπς πιοπαάϊίο Ρροίπί απἆ αποί]ογ 

{ Ροδίήοπὸ ΤΠις ίπεῃ (6) ἵ, οη {πε οπε Παπά, {πε πιοπαάς 
ο ἔλε Ροῖπίς οἱ {πε Ῥοάγ αἴε ἀἰ[ετεπί {τοπ οπε αποίμετ, 
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καθέξει γὰρ χώραν στιγµῆς. καίτοι τί κωλύει ἐν τῷ αὐτῷ ο χορ γµΏ». εν τῷ αντρ 
ο Ε] , Ν 3 ’ ς Θ Ν ε ’ 9 , 

εἶναι, εἰ δύο, καὶ ἀπείρους; ὧν γὰρ ὁ τόπος ἀδιαίρετος, 
ΔΝ 5 ΄ 3 δ᾽ ε Ε] οι) ’ Ν ζ 3 θ ΔΝ ε ο) 

καὶ αὐτά. εἰ ὃ αἱ ἐν τῷ σώματι στιγμαὶ ὁ ἀριθμὸς ὁ τῆς 25 
ο λ 3 ε 3 ο) 3 ζω) ΄ [ω) 3 ΔΝ ε 

ψυχῆς, ἡ εἰ ὁ ἐκ τῶν ἐν τῷ σώματι στιγμών ἀριθμὸς ἡ 
ή Ν ’ 5 ΄ λ 3” ΔΝ ιά 9 

ψυχή, διὰ τί οὐ πάντα ψυχὴν ἔχουσι τὰ σώματα; στιγμαὶ 

ας ο δος ο 5 . » ” «αι γὰρ ἐν ἅπασι δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἄπειροι. ἔτι δὲ πῶς οἷόν τε 
/ Δ Δ 8 3 ’ ον , Ευ 

χωρίζεσθαι τὰς ψυχὰς καὶ ἀπολύεσθαι τῶν σωμάτων, εἰ 

γε μὴ διαιροῦνται αἱ γραμμαὶ εἰς στιγµάς; 8ο 

Υ. Συμβαίνει δέ, καθάπερ εἴπομεν, τῇ μὲν ταὐτὸ λέγειν 
. ”. Ν 5 3 - Αα 5 ου 

τοῖς σώμά τι λεπτομερὲς αὐτὴν τιθεῖσι, τῇ ὃ ὥσπερ Δη- 

µόκριτος κινεῖσθαί φησιν ὑπὸ τῆς ψυχῆς, ἴδιον τὸ ἄτοπον' 49ο) 
κά [ή 3 ε κ ΤΝ λ ο ΓΕ / ώ 
εἶπερ γάρ ἐστιν ἡ ψυχὴ ἐν παντὶ τῷ αἰσθανομένῳ σώματι, 
ε] [ο 9 [ον 3 [ω , ωὶ ΄ Ε] [ο ” ε 

ἀναγκαῖον ἐν τῷ αὐτῷ δύο εἶναι σώματα, εἰ σώμά τι ἡ 
/ ο) 3 3 Ν / 3 ο Αα α 

ψυχή: τοῖς δ ἀριθμὸν λέγουσιν, ἐν τῇ μιᾷ στιγμῇ πολ- 

λὰς στιγμὰς ἢ πᾶν σώμα ψυχὴν ἔχειν εἰ μὴ διαφέρων 5 
3 λ 3 / ΔΝ κά ω ε ων) 3 

τις ἀριθμὸς ἐγγίνεται καὶ ἄλλος τις τῶν υπαρχουσών ἐν 
- , ην , η θ ον ζ6 ε 9 

τῷ σώματι στιγμών. συμβαίνει τε κινεισθαι τὸ ζῴον υπὸ 
8 ων) / Ν ή 4 έπτ.' ον. 

τοῦ ἀριθμοῦ, καθάπερ καὶ Δημόκριτον ἔφαμεν αυτὸ κινειν 
/ λ / / , κ Ἀ . (ὃ [ή 

τί γὰρ διαφέρει σφαίρας λέγειν σμικρὰς ἢ µονάδας µεγά- 
4, 3 

λας, ἢ ὅλως µονάδας Φφεροµένας; ἁἀμφοτέρως γὰρ ἀναγ- το 
ο ο) ΔΝ α ο ” θ , ο) ὃ Δ λέ 

καϊον κινεῖν τὸ ζῴον τῷ κινεῖσθαι ταύτας. τοῖς δή συμπλέ- 
2 ΔΝ 3 να ’ Ν ει Δ Φ / / 

ἔασιν εἰς τὸ αὐτὸ κίνησιν καὶ ἀριθμὸν ταῦτά τε συμβαίνει 
[ω ε ΔΝ ζω) 

καὶ πολλὰ ἕτερα τοιαῦτα" οὐ γὰρ µόνον ὁρισμὸν ψυχῆς 
ο - ε 

ἀδύνατον τοιοῦτον εἶναι, ἀλλὰ καὶ συµβεβηκός. δῆλον ὃ εἴ 

33. Κωλύσει ΥΥΥ. Ττεπά. 24. ὧν γὰρ] ὧν δὲ οοπ]. 985. 30. ψυχ.] 
στιγμὰ ΥΥΝΥΧ Του. 49οο0ὺ 7. τοῖς σώμασω Ἑ. Τος. 11. ταύτας Το. 
Ῥε]κ]ς. Ἑ., αὐτάς ΘΤΌὉΥΝΧ Ττεηᾶ. 
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αἆ νν]] οοσΙΡΥ {ο τοοπι οἱ α Ροῖπε, Βιαΐέ ἵ νο 

Π {με 5απια Ρ]αοο, πΠαί ἶ5δ ἴΠετα {ο ΡΓενεηπί απ επά]εςς 
οπι Ῥείπρ αἰδο {Π Ελα 5απια Ρίασθὸ ΤΗί5, Ἡοινονετ, ἶ5 

αο5ε οΡ]εοί5 ο{  ἨΠίοϊἃ {πε 5ραςε ἶδ ἰπάϊνίδίρ]ε α{α 

ε5 αἶσο Ιπαάϊνίςίρ]α. 14, οη ἔ]ε οίπει Παπά, {πε Ρροῖηίς 

' εοηςε (μία {πε ΏΙΠΙΡεΓ οἱ {ο 5ου], ος ἵΓ {με 5ου] Ῥο {]α 
ατϊίηρ [τοπ {μα ροίπίς ἵπ {πο Ῥοάγ, ΨΠΥ ἶ ἴε ελαί αἱ 

ο ποῖ Ρρο55ε55 α 5ου]: 5οείπς {λαί ἴΠετε 56εΠΙ5 {ο ο 

-α]] οἱ {επι ενεη ἱπηπιπιεταβίεὸ Απά {ωγίπει ννο ΠπἹαΥ 
"Ἱον ἵ5 Ιῖ ροβδῖβἰε {ος δομἱ5 {ο Ῥε 5δεραταίεά απάἆ {α- 

1 {πε Ῥοάγ, οοπρἰἀετίηρ αἲ αΠΥ ταῖς {λαί πες οαπποξ 

Ιπίο {Πεῖτ ροίπί5 

Ο6ΠΑΡΤΕΚ Υ. 

6 ατα {Ίεῃ, ἂ5 να Ἠανο φαἱἀ, {νο «οΏδθ(Ἴοῃςος Οἱ Εῑλί5 
οἱ έλα 5ου]. Όπ έπα οης Ἱαπά {ξ5 «αρροτίας ατα ῬτουρΏέ 
π α νίεν Ιάεπισαὶ υ ἴΊοδε Ὑηο Γερατά 5οαἱ ας 

: Ῥοάγ, Πῖ]ε, οἨ {πε οίπεΓ Παπά, {πε ατε Ἰ]αηάαἆ 
αἱία αΏδιτάΙγ ννπῖεἈ Ὠεπιοσσίεας {61 Ιπίο ἵη εχ- 

ονν ἔ]ια Ροάν 1 5 πιονεά Ὦγ {πε 5ου]. ἘΈος 1{ ἔἶετε Ῥε 

ΕνΕΙΥ 5εη{[επί Ῥοάγ, ἴπεΓα πηιςέ Ῥε ἔννο Ῥοάΐες νηθΠίῃ 

' Ῥοάγ, 5αρροδίης {πο πιϊπά 19 α Ῥοάγ οἱ 8οπιε δοΓέ Οἵ 
η πβ οη {πε οἴπεγ Παπά, Νο 5αγ ἵε ἶ5 α πιπῬες πιαςί 

ΟΙ πΙαΠΥ Ροϊπίς {ο οχῖςσί νυηΒίῃ οης Ρροΐπέ ος -εἶδο α1]ου 

ης [τοπ οἴλετ Ἕμποα απά {Τοπι {Πε ροῖηῖς εχἰδίίῃρ ἵπ 

... 1 [ο]οννς αἶςο ἐλαί {πε Πνίησ οΓεαίιτε ἶ5 πιονεά ΒΥ 

ή ἀἰβειεπος ἆοες ἵέ πιακα ποίλογ να 9Ρρεα]ς οἱ {λε 
πε οἱ πια] ρ]οθες ος οἳ Ίατσαε πποπαά5 οἱ ο πιοπαάς 

ἵν ἵπ πιονεπιεπε) Ίπ εἰεπει «α5ε ἴἶε πιονεπιεπέ οί {πα 

Θιο] α εοποερίίοη «Άη πο οπΙγ πο Ῥε ἔλε ἀεβηϊεῖοα 
: Τε «απποξ ονεη Ῥα τορατάεά αδ α οοποοπιζαπί αεγῖΏι{ε 
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3 ή 3 φ ’ ’ ΔΝ “6 Ν . τις ἐπιχειρήσειεν ἐκ τοῦ λόγου τούτου τὰ πάθη καὶ τα έργα 15 
[ο ω ε ΄ τῆς ψυχῆς ἀποδιδόναι, οἷον λογισμούς, αἰσθήσεις, ἡδονάς, 

α / 

λύπας, ὅσα ἄλλα τοιαῦτα' ὥσπερ γὰρ εἴπομεν πρότερον, 

ξ 4 οὐδὲ μαντεύσασθαι ῥάδιον ἐξ αὐτῶν. τριών δὲ τρόπων παρα- 
/ ΑΔ  ἂίκὁ Ν ή ε Δ Δ 

δεδοµένων καθ οὓς ὁρίζονται τὴν ψυχήν, οἱ μὲν τὸ κινητι- - 
πο ’ ε Ν - Ν Ύ 

κώτατον ἀπεφήναντο τῷ κινεῖν ἑαυτό, οἱ δὲ σώμα τὸ λεπ- 2ο 
α Ἂ Δ 3 ’ α 3 λ 9ὶ ἵ δὲ 

τοµερέστατον ἢ τὸ ἀσωματώτατον τῶν ἄλλων. ταῦτα 9ε 
΄ τίνας ἀπορίας τε καὶ ὑπεναντιώσεις ἔχει διεληλύθαμεν 

ές σχεδόν. λείπεται ὃ ἐπισκέψασθαι πῶς λέγεται τὸ ἐκ τῶν 
’ α. Ἡν ω) / Ν ή ο 5 ν] ν ς ’ 

στοιχείων αὐτὴν εἶναι. λέγουσι μὲν γάρ, ἵν αἰσθάνηταί τε 
ο) ” ν ο ’ 3 ο) Δ ’ 

τῶν ὄντων καὶ ἕκαστον γνωρίζῃ, ἀναγκαῖον δὲ συµβαίνειν 15 
λ Δ δνα, 2 / / Δ ΄ ο πολλὰ καὶ ἀδύνατα τῷ λόγῳ. τίθενται γὰρ γνωρίζειν τῷ 

ε ’ Ν σ σ Ἆ 3 Ν Ν Δ / 

οµοίῳ το Όµοιον, ὠσπερ ἄν εἰ τὴν Ψυχὴν τα πράγματα 
’ 5 3” λ / μν Δ λ Ἅ ο 

τιθέντες. οὐκ ἐστι δὲ µόνα ταῦτα, πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα, 

Φό μᾶλλον δ᾽ ἴσως ἄπειρα τὸν ἀριθμὸν τὰ ἐκ τούτων. ἐξ ὧν 
λ Φ 3 Ν ϱ ’ ” ’ ΔΝ 8, Δ μὲν οὖν ἐστὶν ἕκαστον τούτων, ἔστω γινώσκειν τὴν ψυχὴν καὶ 39 
5 / 3 εν λ λ / Φρ α Ἀ 3 / 

αἰσθάνεσθαι' ἀλλὰ τὸ σύνολον τίνι γνωριει ἢ αἰσθήσεται, 
8 , Δ Αν κας Ἀ Δ Α 3 ω) ε , Δ Ν οἷον τί θεὸς ἢ ἄνθρωπος ἢ σὰρξ ἢ ὀστοῦν; ὁμοίως δὲ καὶ 

ε [ο] ” [ο ΄ . Φ Ν ε . ” Ν Ἱ 

ὁτιοῦν ἄλλο τῶν συνθέτων' οὐ γὰρ ὁπωσοῦν ἔχοντα τὰ στοι- 41ο" 
Α , ϱ 3 Ν ή Ν .. / ” 

χεῖα τούτων ἑκαστον, ἀλλὰ λόγῳ τινὶ καὶ συνθέσει, καθάπερ 
Ν ., ὃ ο) ΝΑ α 

φησὶ καὶ Εμπεδοκλῆς τὸ ὁστοῦν. 
ε Ν Ν ΄ 3 3 / ΄ 

ἡ δὲ χθὼν ἐπίηρος ἐν εὐστέρνοις χοάνοισιν 
λ , . 3 λ , η ο 3 ” 

τὼ δύο τῶν ὀκτὼ µερέων λάχε νήστιδος αἴγλης, 5 

τέσσαρα δ' Ἡφαίστοιο' τὰ δ ὀστέα λεύκ᾽ ἐγένοντο. 
δὲ ον γ λ ω) Δ ω) 3 ο ο) 3 Ν Ν ε 

ουδὲν οὖν οφελος εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐν τῇ ψυχη, εἰ μὴ καὶ οὗ 

λόγοι ἐνέσονται καὶ ἡ σύνθεσις' γνωριεὶ γὰρ ἕκαστον τὸ 
.ά ΔΝ δ) 3 ο λ Ν ’ 5 / ο] 4 1 ΑΦ 

ὅμοιον, τὸ ὃ ὀστοῦν ἢ τὸν ἄνθρωπον οὖθέν, εἰ μὴ καὶ ταῦτ 

18. µμαντεύεσθαι ΘΤΟΝΥΝ. 24. αἴσθηται ΤΗΝ. 31. τίνι---Π]. 

οὐ---οὐδ' Χ. 4103 1. ἄλλο ὁτιοῦν Τοχ. Ῥε]]κ. Ἐ. ὑτιοῦν ἄλλο ΘΤΟΙΝΥΝΥΧ. 
5. τὼ] τῶν 2ΤΟΌΧ, τὰ Ἐ. Ττεπᾶ., τῶ Του. οοπ]., τὰς ἩΝ. | µοιράων Ὁ νΥΥ. 6. 

λευκὰ γένοντο ΕΥ ΥΓ Του. 7. ἐνεῖναι Ἑ. Του. 
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ἴδ ἶ5 ενἰἀεπί Ὕνπεη να αἰεπιρί {ο εχρ]αίη ὮΥ τε[ετεποα 

-α ποίίοη {πα {εε]ίπσς απά {ιποίῖοης οἱ {πε 5ο], α5 {ου 

15 ταβἰοσίπαίῖοῃς, ΡεΓοςερίίοΠ5, ΡἰθαδµΓε5, Ρραῖης, ὅτο.: α8 

ἆ Ῥείους, ἴξ ἶ5 ποῖ ενεΏ ε35Υ ὮΥ {πε Πεὶρ οἱ {πε Ιπιασίπα- 
' οοπ]εοίιτε {Τοπι Τε ννπαί ννοι]ά Ῥε {είς εαταςίεγ, 

μ5 ἔΠεῃ Ίνα Άανο σοπε {Πτοιρ] {πο ἀἰβοι]εες απά οΡ]ες- 
Πε] πια Ῥε {αἶδεά ασαἰηςσί ἴννο ο{ {πε {ητες πιείποάς οΕ 

Ἴρουἱ ΝΠΙεὮ Ἠανε Ῥοεπ {γαηρπαϊείεά {ο 5. Φοπις Ἡε 

1 πανε τερατάεά ἴξ α5 {ιο πιοδέ πιοΡῖ]α εἰεπιεπί Ῥεοαιδε 

-ϱ5 {ο Ῥοιγεί οἱ πονίπρ Πδε]{: οἴμει5 Ἠανα νίενεά ἴξ 
Υ ο {ο 5υαΡί]εσί απάἆ {λε Πηεςί ρατί5δ ο; α5 {πο πιοδε 

θα] οἱ αἰ οἴλοι Ῥοάϊε. 1ὲε τεπιαῖῃπς {ο οχαπιῖπα {πα 

᾽ΠΙεὮ Τε ἱ5 φαῖά {ο ο οοπιρουιπάεά οἱ {πε ἀῑβεγεπί 

ε οΡ]εοί οἱ ελπῖς οοποερίίοη οἱ {λε σοι] ἶ5, αΥ {ές 5ρ- 

{ο εχρ]αίη Ίονν {έ σ8Ώ Ρετοεῖνο ἔἶιο οὐ]οοί5 οἱ οχἰρίεηςα 

ο π]ράρε οἱ εαοὮ ἱπάϊνιάιαί ἐπίηπς. Α πιπιῬοει οἱ ἵπι- 
ε65, Ἡονενετ, πεοερκατῖ]γ {ο]]ον οἩ ΕΠῖς ἀοείτίπα. 1ί 

, ἵο Ῥερίπ νη(Ἡ, ενας Ἱ]κα ἵ5 Κποννη Ὦν Πε, {ας Ιάστ- 

ας Τε Ὕνετε, {Ἡε σοιἱ υνἩ {πο {πίπσς ἵε Κπον. ΟιΓ 
οἱ Κπονν]εάσα Ἡονενει ἱπο]ιάς ποῖ οπ]ν εἰεπιοπί Ῥαέ 
πες ἐπίηρς Ρεσίάες, απὀἀ, νν]ναί ἶ5 ρεΓΊιαρς 58111 πιογα ννοτἩΥ 
το (πσς «οπιροιπάεά οἱ ἴπεδε εἰεπιεηίς αἴα Ί1π- 

ἵῃπ πημπιρεξ, Νου ρταπίπρ {ἴλπαί {πε 5ομἱ Κπονς απἀ 
5 ἵῃ ια Ίνα ἀεδοιῖρεά {πα εἰεπιαπίς τοπι ν/λίο]ι θας]ι 

ε ἵ6 Γογπιεά, 5Η111, να πιαΥ ασ]ς, Ῥν νλπ]ο] νυν] ες Κπον ο: 

. ἴπα οοπογεία νηοίε, α5 {ος εχαπιρἰε ννπαί ἵδ (οἆ ος 

Πεςῃ οἵ Ῥοπε, απά ἱπι]]ατ]γ αΠΥ οοπιρορίίο οβ]εοί) Τῃοα 

εἰεπιεπίς ἆο ποί 5εεΠΙ {ο «ΟΠΙΡΟΡΕ εας] οἱ {πεςδε οΡ]εοί5 

΄ αγ πλαίαενες Ῥιΐέ ο ωμος {ο α οετίαίη ταβίο απἆ αᾱ- 

ηῖ, α5 Ἐπιρεάοσίος Πἰπιδε]έ 5αγς γνϊέἩ τεδροοί {ο Ῥοπο, 

π ἀἱᾷ ἴἶα θατίἩ (με ρτοάιοίῖνο νη(λίπ (λε Ἠασα (πγπασε ρτῖπιενα] 
απ οί οἱ εἰρ]ί ρατί5 ἵνιο ο{ ἴἶνε Παπά (χαπδρατεπ!]γ οτγρία! ; 

τά Ρατίς σαππς {ποπα {λα Πτα; απά ἴπε Ώοπες νγΒῖίε οαπἹθ {ο οχὶςίαηπςθ. 

οἱγ {πεη ἴΊετε ἵ5δ πο ϱοος ἵπΠ {πε εἰεπιεηίς Ῥείΐησ Ργεδεπ{ 

α ου], πη]εςς {πο ταίῖο απἆ (ε ἀϊβετεπί αἀαρίαίίοης Ῥεα 
πηΐ αἶςο; {οί αἰέποιρ]ι εαο] εἰεπιεηί πιαΥ Γοοορπίςε [ὲ5 θἵπιί]ας, 

αγ] αοφῖτε πο Κπον]οάσε οἱ α Ῥοπε οἵ οΓα Ἠππ]απ Ρείης, 
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ο. ῳ) δ ο δ ’ 0ὲ ὃ ο) λ ’ ὁ δώ 9 Α : ἐνέσται. τοῦτο δ' ὅτι ἀδύνατον, οὐθὲν δεῖ λέγειν τίς γὰρ ἂν ιο 
3 ΄ 9 3 ρο ο / Α ὃν ε ΄ 

ἀπορήσειεν εἰ ἔνεστιν ἐν τῇ ψυχῇ λίθος ἢ ἄνθρωπος ; ὁμοίως 
δὲ αν Δ 3 Ά ΔΝ ΔΝ Ν 3 / Δ Φ 4 Δ / ὰ 

ἑ καὶ τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ μὴ ἀγαθόν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον 

δ 7 καὶ περὶ τῶν ἄλλων. ἔτι δὲ πολλαχώς λεγομένου τοῦ ὄντος 
, λ λ Ν δ λ δὲ λ Α εκ , 

(σηµαίνει Ύαρ Το µεν τοοε τι το Οοε ποσον 1 ποιον η και 

-- 

3 ων ὃ αή κό) / 3 ε ΄ τινα ἄλλην τῶν διαιρεθεισῶν κατηγοριῶν) πότερον ἐξ ἁπάν- ι5 
” ε Ν Ἆ κ. 3 3 3 δ ο) ΔΝ ή ω) 

των έσται η ψυχη η οὐ; ἀλλ οὐ 9οκεῖ κοινὰ πάντων εἶναι 
Αα αι ο ο α 3 « Ε] , , α “ο 

στοιχεια. ἂρ οὖν ὁσα τών οὐσιων ἐκ τούτων µόνον; πῶς οὖν 
’ ΔΝ ω) ιά σ Ἆ ’ ε ΄ ΄ 

γινωσκει καὶ τῶν ἄλλων έκαστον; ἢ φήσουσιν ἑκάστου γένους 
ω) ο) Ν ε) ολ ο 3 Ό Ν Ν ’ 

εἶναι στοιχεῖα καὶ ἀρχὰς ἰδίας, ἐξ ὧν τὴν ψυχὴν συνεστά- 

. ” ” Ν ΝΔ Ν Ν .] ’ α] .) ίδ ’ 3 

ναι; έσται αρα ποσον καὶ ποιον καὶ οὐσία. αλλ ἀδύνατον ἐκ 2ο 
ω) α α , Φ. ώ 9 . λ ’ ω) Ν 

τών τοῦ ποσοῦ στοιχείων οὐσίαν εἶναι καὶ μὴ ποσόν. τοῖς δὴ ς 
ΔΝ 

λέγουσιν ἐκ πάντων ταῦτά τε καὶ τοιαῦθ ἕτερα συμβαίνει. 
” Ν Ν Ν / Δ 3 Ν ω) 8 ε ΔΝ α 

6 8 ἄτοπον δὲ καὶ τὸ φάναι μὲν ἀπαθὲς εἶναι τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ 
ε ’ ϱ) / Δ Δ 9 α ε ’ Ν ’ 

ὁμοίου, αἰσθάνεσθαι δὲ τὸ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου καὶ γινώσκειν 
α 6 , ο ό ΔΝ 3 ε] ’ / ΔΝ 

τῷ ὁµοίῳ τὸ ὁμοιον. τὸ δ αἰσθάνεσθαι πάσχειν τι καὶ κι-ε; 
” ΄ ε ’ ΔΝ . ΔΝ ο) Δ ΄ 

νεῖσθαι τιθέασιν' ὁμοίως δὲ καὶ τὸ νοεῖν τε καὶ γινώσκειν. 
8 .] 9 4 Ν ’ ” Αα / 

ξ9 πολλὰς δ ἀπορίας καὶ δυσχερείας ἔχοντος τοῦ λέγειν, κα-. 
, 5 α ε ο ’ οφ 

θάπερ ᾿Εμπεδοκλῆς, ὡς τοῖς σωματικοῖς στοιχείοις ἕκαστα 

’ ΔΝ Ν Ν ιά ο) Ν 9) θ μλλ. 

γνωρίζεται καὶ προς τὸ ὅμοιον, µαρτυρει τὸ νῦν λεχθέν 
κά Δ » εἰ ο) ω) ’ ’ ε Αα ο Θ 

ὅσα γὰρ ἐνεστιν ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν ἁπλώς γῆς, οἷον ῃο 
3 Αα [ω ’ 0 Ν .] θ / θ δ α φ 3 δὲ ω Ῥ 

οστά νευρα τρίχες, ουύενος αἰσθάνεσθαι δοκει, ὦστ ουθὲ τῶν ᾗτο 
ε η , α ” σεν. ο. 5 ». Ν 

5 1ο οµοιωγν. καιτοι προσΊηκεγν. ετι ὃ εκαστη των αρχων αγνοια 

17. µόνων ΘΤΌΝΥΧ. 2ο. ἀλλ ἀδύνατον...Καὶ μὴ ποσὸν απίθ ἔσται---οὐσία 

Ττεπά. 20. πρὸς τὸ ὅμοιον] τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον Τοχ. || λεχθέν] λεχθησόμενον Τ 

8Ο. ἔστιν ΕΝ Τους, 
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σα ο Ῥ{εδεηπί υ(ΠΙη Ιξ αἱδο, 1{ ποεά Πατά]γ Ὦο οαϊά 
ναί Επί ἶ6 αω]ίο ἱπιροβδίβία: Ίο οου]ά αἁεδίῖοι 

ιο απ οῬ]εοί 5 α 5ίοπο ΟΓ Π]άΠ ἵδ Ρίεδεπί ἵη ές 
"Απά {ο 6απιο {λίησ πιαγ Ῥο σαϊά ο{ {πα ροοά απά ποί- 

αἶδο {Π οἴᾗει σαδος. 
σ, Τξ Π]αΥ Ῥα οῬ]οοίοά ΓΠ1Γ{]ες, ἶ5 α ἴοίπι αι5οά ἵπ ναγῖοις 

Τε Ιπάϊσαίοες ΠΟΝ οοποτείο διΏρδίαπος, πού αιαπ{ίγ οἱ 
ΟΓ 1ξ ΠΠΑΥ Ῥο 5οπ]ο οἴπει οἱ {πο οαίεροσία5 ας {Πεν ατα 

5ο. 15 5ου] {πεπ, {ξ πιαΥ Ῥο αδκεί, {ο Ῥο οοπιροδεά οΓ 

οαϊεσοσῖες οἵ πο) Το ἔἶαε {οΓΠ16ί δαρροθίέίοη 1ξ πιαγ 
ιος τερ]εά ἐἶναί {ἶοτο ατα πο οἰοππεπίς εΠίοῖ απο «ΟΠι- 

αἱ] {ο οαίεροτίε. Ώοες ἴπεπ, νε πιαγ αρ], {πε 5οιἱ 

πιετε]γ οἱ ἴπε εἰεπιεηίς ἐἶναί {αἱ πάει ἔπε οαίεροίγ οἱ 
εὐ Τη {μαί σ.δε, ον’ ἆοες ἴέ «οπιε {ο πανο Κπον]εάσε 

αἱ5ο οἱ {πο οίπει οαίοροτίε5ὸ ΛΙ Τε Ῥε οαἱά {ναί ενοτγ 
οἱ Ρείπρ Πας Ι{5 οἵγη εἰεπιεηίς απάἆ αρρτορτίαίε ρεϊπείρ]α5 

: ο 5ου] οοηθῖσί Οἱ {ἶασαλ ΎΤία τοδι]έ ἔἶνοη νυν] Ῥα 
οἱ νν]] Ἠανο {ο Ῥε α αιαπείγ απἁἆ απαΠίγ ας ννε]] 
Φίαηπςα. ἙῬιί ουί ο{ {Πε εἰεπιεπίς οἱ απαπΕΙγ ἴε ἶ5 ἵπι- 
Ἔλαί α 5ηΏσδίαηπος 5Που]ά Ῥο {ογπιοά: οπἰγ α απαπ{ίίγ 
ο {τοπ οἰοηλοηίς οἱ απαπέγ. Φαος ατα ἔἶα ἁῑβιοι]εῖος 
45 οἴμει οἱ α αἰπι]ας εματασίει ἱπνο]νεά ἵπ Πο]άϊπς 

φου] οοησίσίς οἱ αἱ έἶνο εἰεπιεηίς. 
α Γατίηεγ Ιποοηβϊδίεπογ ἶπ {πο 5αρροτίείς οἱ {πῖ5 ἀοοίτίπε 

Ίο αδδετίίηςσ {ἴ]λαί Π]κο Ρεγοεῖνας ]κα απά Ίἴπαί νο ΚΠΟΙΝ 

ἴκε, ἴπευ πιαϊπίαίη {αῖ κο ἵ5 /πα[εοίεά Ὦγ Πο, απά αἲ 
ης Εἶπιο εχρ]αΐη ρετοερίίοη α5 α Κἰπά οἳ αΠεοίίοηπ απά ο 

πιονεᾶ, απἁ ἰτεαί ἐΠίηκίηρ απά «ορπΊίοῃ ἵπ α θἰπιί]ας 

ΤΈΠετο ατα ἵπ {αοί πιαπγ ἁΠοα]έες απάἆ Ρρετρὶοχίείες 

ἵΏ δαγίπρ νν Ἐπιροάοε]ες ἐἶλαί ενειγ(μίηρ ἵ5 ΚΠονΠ 
Ἡ {πο οογροίααΙ εἰεπιεπίς απά {λαί ἴπε θἰπιῖ]αί ἱ5 αΡρτο- 

5εά οἱ εατί] αἰπιρ]γ---ᾶ5 {ος εχαπηρἰο Ῥοης5, 5ΙΠ6ΝΝ5, ΠαἴΓ5 
Πε]ά {ο Ρετοεῖνε ποϊλίηρ απἀ {ἶνας πο ενεΏ {πορε {Πίπας 

παε ΤΙΑΥ ο αάάεά Γιγίλες {λαί «ας; οπο οἱ ἴπε εἰεπιεηίαί 



5ο ΠΗΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 
, Α , εἰ 3 , ν 8 ΑΔ ο { 

πλείων ἢ σύνεσις ὑπάρξει' γνώσεται μὲν γὰρ ἓν ἕκαστον, 
ν 5 ” 

πολλὰ δ ἀγνοήσει' πάντα γὰρ τἆλλα. συμβαίνει ὃ Ἔμ- 
/ 8 ο) 

πεδοκλεῖ γε καὶ ἀφρονέστατον εἶναι τὸν θεόν µόνος γὰρ τῶν 5 
’ ἁ 3 α Ν ο) Δ δὲ θ Ν ΄ νο στοιχείων ἓν οὐ γνωριεῖ, τὸ νεῖκος, τὰ δὲ θνητὰ πάντα" ἐκ 

3 ᾳϱ 

δ απ πάντων γὰρ ἕκαστον. ὅλως τε διὰ τίν αἰτίαν οὐχ ἅπαντα 
Ν 3 λ. 3 ΔΝ α λ ο) λ 3 ο ψυχὴν ἔχει τὰ ὄντα, ἐπειδὴ πᾶν ἢ στοιχεῖον ἢ ἐκ στοιχείου 

α- 4 λ / Ἆ / 3 ” , 9 ο 
ἑνὸς ἢ πλειόνων ἢ πάντων; ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ἕν τι γι- 

Ν 812 γώσκειν ἢ τινὰ ἢ πάντα. ἀπορήσειε ὃ ἄν τις καὶ τί ποτ ιο 
ὃν ακοι Ν ρε ο κ παν νο ν , Α , ἐστὶ τὸ ἑνοποιοῦν αὐτά' ὕλῃ γὰρ ἔοικε τά γε στοιχεῖα, κυριώ- 

3 3 ο) ΔΝ / ο ’ 3 3 ” ” ζωὴ δὲ ο) 

τατον δ ἐκεῖνο τὸ συνέχον ὃ τί ποτ ἐστίν' τῆς δὲ ψυχῆς 
5. , Αα κιν ναι : 3 , ο ο 

εἰναί τι κρεῖττον Καὶ ἄρχον ἀδύνατον' ἀδυνατώτερον ὃ ἔτι 
ης Ὃ μμ : 

τοῦ νοῦ εὔλογον γὰρ τοῦτον εἶναι προγενέστατον καὶ Κύριον 
15 ως ο ο αμκημμ ή ος. 

ΔΝ ΄ λ ΔΝ 8 ο Α ο ’ Α 

κατὰ φύσιν' τα δὲ στοιχεια φασι πρωτα των οντων ειναι. 15 
Αν 

” Ν ΔΝ ε ὃ 8 Δ ’ κ 3 / α  ῳ 

ὁ 14 πάντες δὲ καὶ οἱ διὰ τὸ γνωρίζειν καὶ αἰσθάνεσθαι τὰ ὄντα 

Ν Δ 3 ΑΦ ΄ / 5 / ΔΝ ε Ν 

τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν στοιχείων λέγοντες αὐτήν, καὶ οἱ τὸ κι- 
’ 5 ΔΝ ΄ ῤ Αα 3 ΔΝ Ν νητικώτατον, οὐ περὶ πάσης λέγουσι ψυχῆς. οὔτε γὰρ τὰ 

ο] ΄ ’ ᾷς ’ Ν ες « ’ αἰσθανόμενα πάντα κινητικά’ φαίνεται γὰρ εἶναί τινα µό- 
' γ ών ζ , ο δὲ ) δ α , , .. νιμα ᾧων κατὰ τόπον. καίτοι δοκεῖ γε ταύτην µόνην 2. 
Αα , ο) ε λ των κινήσεων κινεὶν ἡ ψυχὴ τὸ ζῴον. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι τὸν 
ω) Δ Δ 5 Ν 9 Αα ’ [ῳ) / νοὺν καὶ τὸ αἰσθητικὸν ἐκ τῶν στοιχείων ποιοῦσιν' φαίνεται 
Δ ’ Δ ο 3 ο Ύαρ τά τε φυτὰ ζῆν οὐ µετέχοντα φορᾶς οὐδ αἰσθήσεως, 
Δ ων [ή Δ ὃ 14 καὶ τών ζῴων πολλὰ διάνοιαν οὐκ ἔχειν. εἰ δέ τις καὶ ταῦτα 

8. πλέον 90 Υ ἨΧΥ. 6. γνωρίζει Ἐ. Του. 8. ἢ στ.] τοι στ. Τοτ. 

12. δ ϱτ. Ἐ. Τογ., γὰρ οείετῖ. 18. ἁπάσης ΘΤΟΥΥΝΥΧΥ. 
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ο αν] Ἠανοα πΙΙςὮ πποτο ἴρποίαηος ἴπαη απἀςφτρδίαπάίησ : 
αλή]ο ας] εἰεπιεηί γη] Κπουν 5οπιο ἱπάϊνίάιαὶ οῬ]αςξ, 1έ 

Ίβποταηέ ΟΓ ΠΙαΠΥ; αξ ἵη [αος Ιέ υν]] Ῥο ἱσποταπί οἑ 
Ψιμίπρ εἶδα ομἱδίάα ἴλῖ5 οπε. Ναγ ἵῃ [αεί Ἐπιρεάοσ]ε πας 

Ίος ἴ]α οοπο]ιδίοη ἐμαί οά ἴ5 πιοδέ ἁακεέωίο ο απάεισίαπά- 
Ἡο αἶοπο γη] Ἠανο πο Κπον]εάσε ο{ οπς απιοπσ {ο 

---ϊπ. θετ]{ς, α]]λουσ]ι αἲ! {πίπος πιοτία] υν] ροδ5ο5ς {]πίς, 
{πεγ αἴςα εαε] οοπιροιπάεά οιιξ οἱ αἱ {ἶιε εἶεπιεπίς. 
ο ἶ5, Ῥεδίάςς, α 6επεταὶ Ἱποοπδίδίαπου ἹνλίοὮ ΠΙΑΥ Ῥα 

ραϊηςί {με {πεοιγ. ΊΝΜΗΥ ἶ5 ἴξ οἨ ἐπί φαρρορίεῖοη {ἶλαί 

εἴ5 οἱ εχἰδίεπος ἆο ποῖ Ῥο55ε5ς α 5ου]ὸ Ένετν οπο οΓ 

αἶίμοι αη εἰεπιοπέ οἵ {οΓπιθά {ΓΟΠΙ 50ΟΠ16 9πΠ6 εἶεπιοπέ 
Φενεταὶ ος αἲἱ οἱ ἔἶνεπι; απά διοῖ ορ]θοῖ» πιιδὲ πεοεθ- 
19ΟΥ οπς {λίπος ΟΓ 5οπ1ς Οἵ αἱ]. 
αμεδίίοη παὶρηί Ῥεδίάες Ῥο ταἰδεά, ναί ἶ5 ε εἶλαί Ῥτησς 
πεηπίς {ο υπ» ΈΤΠε εἰεπιεηπίς {πεπιδε]νες ταδεπιῬ]ε 

{οτπιεά πιαίζες, απά ἵε ἶ5 ελα δυπ{]είίο {οτσο, ν’Παίενος 
Ῥε, νε] {5 πιοδέ ἱπιροτίαπί. ουν {έ ἶ5 Ἱπιροδείρί]α 
το ομου]ά Ῥο απγ(Πίπς διρετίοί {ο 5ομἱ ος ἀοπιίπαίης 
οΕ1]] ππογα ἱπιροφείρίαε {λαί ἴπετο Ποιά Ῥε απγἰλίηρ 
30 τοᾶ5οῃ: {ΟΥ Τ68δοη, {ξ ἶ5 {ο ο Ῥε]ενεά, ἱ Ὁν παξιτο 

απά 5ΗΡΙΕΠΙΕ. Απά γεί ίπε ΡΠοδορ]εις ἴη αιεςίῖοῃ 

, οἰοπηεηίς ένα βισὲ Γοτπι5 οἱ οχἰδίοπος. 
εποταὶ οῬ]εοίίοῃ υπο πΠαΥ Ῥαε ῬτοισΏί Ῥοίῃμ αραϊησί 

9) ' Ῥεσαιιδε ἴπο 5οαἱ ρεΓοείνες απά Κποις Είηρ5 εχϊςίίῃᾳ, 

Τε Ένα πιοσί πιοΡί]α ο οαμις ἶ5 ελαί λεῖτ δἰαίεπιεπί 
᾿ΑΡΡΙΥ {ο οενετγ {ογπι οἱ 5ου]. Ῥεπίεπί Ῥείησς αἴα 

ἔ {ο Ῥε {πα οπΙγ {οτπ οΓ πιονεπιεηί Ὦν υΥΠίοΕ 5οι 

... απίπηα|. Α κε οῬ]εοίίοι {α]5 οη {λλοβα αι οοι- 

Ῥο σταπίεά απά ΓεβδοηΏ α5 υε]] α5 ἔε {[αου]ίν οἱ 5εηΏ5α 

4-2 
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“παραχωρήσειε, καὶ θείη τὸν νοῦν µέρος τιτῆς ψυχῆς, ὁμοίως ο6 
λ λ - δὲ καὶ τὸ αἰσθητικόν, οὐδ ἂν οὕτω λέγοιεν καθόλου περὶ 

ξτδ πάσης ψυχῆς οὐδὲ περὶ ὅλης μιᾶς τοῦτο δὲ πέπονθε 
πε” ΑΒ ο. 9 / , κ 

καὶ ο ἐν τοῖς ᾿Ὀρφικοῖς ἔπεσι καλουμένοις λόγος φησὶ γὰρ 
λ Δ 3 α ὁ 9 / 3 μ. / ε Ν τὴν ψυχὴν ἐκ τοῦ ὅλου εἰσιέναι ἀναπνεόντων, φεροµένην ὑπὸ 
ον. 5 ϱ) λ » ο) α . ο τΦὶ τῶν ἀνέμων. οὐχ οἷόν τε δὴ τοῖς φυτοῖς τοῦτο συμβαίνειν οὐδὲ ϱο 
Ό / α ” λ / 3 ’ ο δὲ 

των ζώων ένιοι», ειπερ µη παντα αναπνεουσιν. τουτο οε 411 

6 τό λέληθε τοὺς οὕτως ὑπειληφότας. εἰ δὲ δεῖ τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν 
, » 9) δω ει, Φ λ Ν , 

στοιχείων ποιεῖν, οὐθὲν δεῖ ἐξ ἁπάντων' ἱκανὸν γὰρ θάτερον 

µέρος τῆς ἐναντιώσεως ἑαυτό τε κρίνειν καὶ τὸ ἀντικείμενον. 
ΔΝ Ν ων 3 ω) ΔΝ 3. Ν Ν ΄ ιά Ἂ καὶ γὰρ τῷ εὐθεῖ καὶ αὐτὸ καὶ τὸ καμπύλον γινώσκομεν' 6 

λ λ 3 νο ο8 ’ λ Δ , 4 ε ὃν κριτὴς γὰρ ἀμφοῖν ὁ κανών, τὸ δὲ καμπύλον οὔθ ἑαυτοῦ 
” [ο] 3 / ν. 3 α ϱ ΄ .) ΔΝ ο) ΄ 

6 τ7 οὔτε τοῦ εὐθέος. καὶ ἐν τῷ ὅλῳ δέ τώες αὐτὴν μεμιχθαί 

φασιν, ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς Φήθη πάντα πλήρη θεών εἶναι. 
8 ῳ) 9) ” κ α] ’ « ὃ Δ ’ Ν »οα 3 Δ Γ) 8 18 τοῦτο ὃ᾽ ἔχει τινὰς ἀπορίας' διὰ τίνα γὰρ αἰτίαν ἐν μὲν τῷ 

9 Αλ ᾿ ο ε ᾽ 9 Α ο 3 Ν Α 
ἄέρι ἢ τῷ πυρὶ οὖσα ἡ ψυχὶὴ οὐ ποιεῖ ζῴον, ἐν δὲ τοῖς µι- -- 

ο : 

δ το κτοῖς, καὶ ταῦτα βελτίων ἐν τούτοις εἶναι δοκοῦσα; (ἐπιζητή- 
Ν γ Δ Ν φ 4 3 6 αν Φα μφ Δ ” 

σειε γὰρ ἄν τις καὶ διὰ τίν αἰτίαν ἡ ἐν τῷ ἀέρι ψυχὴ τῆς 

6 2ο ἐν τοῖς ζῴοις βελτίων ἐστὶ καὶ ἀθανατωτέρα.) συμβαίνει δ 
3 , » 9 τωρ Ξ κ λ . η ἀμφοτέρως ἄτοπον καὶ παβάλογον' κἀὶ γὰρ τὸ λέγειν 
ζ Αα 9 Αα Αλ Δ , Αα λ. η 9 , Ν Δ 
ῴον τὸ πῦρ ἢ τὸν ἀέρα τῶν παραλογωτέρων ἐστί, καὶ τὸ τς 

6 21 μὴ λέγειν ζφα ψυχῆς ἐνούσης ἄτοπον. ὑπολαβεῖν ὃ ἐοίκασιν 
Αν Ν νεα, ’ ο αν πα ον η ε / 
εἶναι τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις, ὅτι τὸ ὅλον τοῖς µορίοις ὁμοειδές. 
ᾳϱ μ] . ο ν] α ΄ Ν Δ ΔΝ { [ο] [ο 

ὡστ᾽ ἀναγκαῖον αὐτοῖς λέγειν καὶ τὴν ψυχὴν ὁμοειδῆ τοῖς 
, ω] .] - 35 / ’ Φ / 3 µορίοις εἶναι, εἰ τῷ ἀπολαμβάνεσθαί τι τοῦ περιέχοντος ἐν 

” , ” Ἡ - , . .] ε Ν 3λ ην 

τοῖς ζῴοις ἔμψυχα τὰ ζφα γίνεται. εἰ ὃ ὁ μὲν ἀὴρ διασπώ- 9ο ο 

ο6. καθόλου οἩ. ΤΟΥ. Το. 37. οὐδὲ μιᾶς ἘΤΟΝΥΥΝ Τνεπά., οὐδὲ πεὶ 
μιᾶς ΔΧ. 4113 2. εἴτε Βε]]ς. Του. 12. γὰρ] Υ Ρτ. Ἐ, δ ΥΝΧ. 
16. παραλύγων 90Χ. 10. ἀπολαμβάνειν ΤΙ ΥΥ. 



ΡΟΥΟΗΟΙΟΩΥ Ι 581 ς--2]. 63 

α5 ρατίς οπ]γ οἱ ια φομ], ποῖ ονεπ {πει ο]οι]ά να 
οΠπεΓα] 5ίαίεπιεπί πιαάο τεδρεοίίπσ ενείΥ 5ου] ος ονεη 
τα γνλο]α οἱ οπε ρατείου]αΓ {ούπι οἱ {Ε, 
᾿ἀείεοί πιεοίς 15 ἵπ ἔλο αοσοιηέ ρίνεη ἵηπ {πο νείςος 

{ο Ότρπεις. ΤΠο 5ο], Ιε 15 ἴπεγο δαϊἀ, επίοις ΓΟΠΙ 

,. Ῥεϊηπρ οατγῖεά ἱπγνατάς ὮΥ {ο πνίηάς ας απἰπια]5 
επίηπς. ἈΝοιν {Πῖς ἶ5 Ιπιροβδίβίε ἵπ {πε οπδε Οἱ Ρἰαπίς 

ὁ ἵῃ ο οα5ο ΟΓ οετίαΐη απἰπιαϊς ἵπΠ 5ο {αί α5 {Πεν ατα 

ἵνΏ {ο Ῥτθαί]ε: Ῥιέ είς Ενα Πο]άσις οἱ Επί {πεοιγ ανα 
ποῖίοε. Βιΐ {ποιρΏ ἴε Ῥε πεοεβδδασγ {ο οοηδίταοξ έῑε 

πξ οἱ {ο εἰεπιεπίς, ἴπετα 5 πο πεοθδδίε {ο «οπ]ροςο {ε 

1 οἵ (επι: οπο οἱ {πε οέπει ο{ {νο οοπηίτατίες ἵ5 5ι{Ποῖεηπ{ 
ΊδἩ αἲ οπος Ιδε]{ απάἆ 15 ορροβῖί. ΤΠις ὮΥ πιεαΠ5 

αἰσ]ιί ννο ]ιάσε Ῥοΐμ {πα ἰγαίἰσ]Ώί πο απά {λε ογοοζεά, 
Ῥείης {ια σίαπάατά οἱ ΡοςἩ, νυΠ!]ε {νε εγοοΚκοἆἆ οἩ {ια οἴ]λες 

αοΐ ας οίαπάατά πείε]ει {ο ἰῑδε]{ πο: {ο {ΐ5 ορροφίέα {πα 

αἱ ἀϊβαδίοι {πτοιρ]οιέ ἐλε απῖνοίςε ἶ5 οἰαίπιεά Ὦγ 5οπια 

' να 5ου]: 1έ Ίνας ἵπ [αοί ροραίΡβὶγ είς νίαυν ννλ]οἩ ]οά 
α5δεΓΐ {]λαί ονοιγ{(μ]πρ ννας {Η]Ι οἱ ἀοάς. ΤΗϊ5 Ἡοιγονος 
Ύ Πίο] Ρτεδεηί5 5οπιε ἀἰ[ιοι]είες. ΊΛΏγ {5 Ιὲ, [ος ἵπ- 

{ ἴποα σοι] νλῖοὮ ἶ5 ἵπ {ια αἲτ ος ἶΠ {ιο ἤτε ἅοες ποῖ 
απηἰπια| οισαπίσηι, γηλ]]α Τὲ ἆοεςδ 5ο ἵηπ ἔμοςα οΡ]εοί5 

 πιἰκεά απἆ «οπἹρουπά, απἀ {πλ ἴοο {ποιρῃ δισ] 
9 Ποίά {να φουἱ ἀϊδρειδοά υν]ΠίΏ Ενα {ΟΓΠΠΟΓ {ο Ῥο ἐἔἶα 

ἨΝΙΕι τείεγεΏςς {ο ἸΥΠΙοΠ, νο πηὶσΏί Γαγί]ες αθίς υγ 
ενα 5ο] ἵη αἰγ ἶ5, ἃ5 {ογ Πο]ά, πιοτς εχοε]]απέ απά Πποίς 

Ἱ ἴναη Ὠιαί απιοηπροί αηίπιαΙς, ΤΠ {νο ν/αγ5, ἵηπ [αοί, 

: 5 Ιποοηδίσίεηπί νη(Ὦ Ιδε]ί απἁ ραταάοχῖσα]. Το 

βτο οι αἷτ αν οἱ αἩ απίπια! ἰ9 ταί]οτ Ραταάοχίσα]: ἴο Πο]ά, 
οἴλει Ἱαπά, ἐἶναί 5ο] ἴ5 Ρεδεπέ {Π {παπι απά γαί ποῖ οα]{ 

“Απίπια]ς 19 Ιποοηβίφίοηί. 9ο αραίη, ἴλα βτοιπά οἩ ΠΙΟ 
οεῖνε ου] {ο Ώς Ρτεςεπέ {Π έλοςο οἰοπιοηίς ἰ5 Εἶα ορ]πίοη 

. πη]οία 5 Ποπιοδεποαοιι5 νἩ 15 ρατί5: απά ένας ἴὲ ἴ5 
ἔ οἩ {λοπι {ο 5αΥ {ἶιαί ἔἶια 5ου] ἶ5 οἱ Π]κα Κίπά νε] 

, ξ Τε Ῥε Ὦυ αοαυϊτίησ ρατί οἳ {λείς επνϊτοππιεπί {λαί 

5 Ώοοοπιο Ροββεβδοά οἱ 5ου]. ΙΓ Πον/ενοί Ελα αἰγ ΙΥπεῃ 



τά ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

µενος ὁμοειδής, ἡ δὲ ψυχὴ ἀνομοιομερής, τὸ μέν τι αὐτῆς 

ὑπάρξει δῆλον ὅτι, τὸ δ οὐχ ὑπάρξει. ἀναγκαῖον οὖν αὐτὴν 
α 3 Αλ Ν ε Αα , - 

ἢ ὁμοιομερῆ εἶναι ἢ μὴ ἐνυπάρχειν ἐν ὁτῳοῦν µορίῳ τοῦ παν- 
. κὰ 3 Ν ε ΄ ξ22τΤός. φανερὸν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς οὔτε τὸ γινώσκειν υπάρ- 

ο α λ «ΑΓ α η 9 3 Δ ος 
χει τῃ ψυχη διὰ το εκ των στοιχειων εἶναι, Οντε το κινει- 356 

423 σθαι αὐτὴν καλῶς οὐδ ἀληθώς λέγεται ἐπεὶ δὲ τὸ γινώ- 

σκειν τῆς ψυχῆς ἐστὶ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαί τε καὶ τὸ δοξά- 

ζειν, ἔτι δὲ τὸ ἐπιθυμεῖν καὶ βούλεσθαι καὶ ὅλως αἱ ὀρέξεις, 
, δὲ κας Δ , η . , κος ο 

γινεται ε καυ ὪὮ κατα τοπον κιγησι» τοις ζῴοις υπο της 

ψυχῆς, ἔτι δ αὔξη τε καὶ ἀκμὴ καὶ φθίσι πότερον ὅλῃ βο 
ω ο , 9 εκ. Ν / αν λ ν 

τη ψυχη τουτων εκαστον υπαρχει, και πασῃ νοουµεν Τε και 411 

3 / Ν α 3 ϱ ο Ν / 
αἰσθανόμεθα καὶ τών ἄλλων έκαστον ποιοὺµέν τε καὶ πασχο- 

Ἆ , ε ο : ν ᾿ Αα δὴ , ” 
μεν, ἢ µορίοις ἑτέροις έτερα; καὶ τὸ ζην δή πότερον ἐν τινι 

3 λ ΑΡ ΤΙΤΟ. νο / Ἆ Φ Ἀ Σα ών 
τούτων ἐστιν ἑνὶ ἢ καὶ ἐν πλείοσιν ἢ πᾶσιν, ἢ καὶ ἄλλο τι 

ο 3 Αι - ’ ον , , Ν ό νοεῖν ἄλλῳ δὲ ἐπιθυμεῖν. τί οὖν δή ποτε συνέχει τὴν ψυχήν, 
μη αν Εν ο ὃ αν 5 εἰ μεριστὴ πέφυκεν; οὐ γὰρ δὴ τό γε σώμα δοκεῖ γὰρ τού- 

ναντίον μᾶλλον ἡ ψυχὴ τὸ σῶμα συνέχειν' ἐξελθούσης γοῦν 

διαπνεῖται καὶ σήπεται. εἰ οὖν ἑτερόν τι µίαν αὐτὴν ποιεῖ, 
φΑ / . 4 α , ὃ / δὲ Δ ’ ο 
ἐκεινο µάλιστ ἂν εἴη ψυχή. Οὀεήσει δὲ καὶ πάλιν κἀκεῖνο 

/ ή λ 5 / Ν ό ΔΝ 

6 24 αἴτιον; λέγουσι δή τινες µεριστὴν αὐτήν, καὶ ἄλλῳ μὲν 6 

. , ΑΔ ας / 3 Λ 4 9 9 , ο 
ζητεῖν, ποτερον εν πολυμερές. εἰ µεν Ύαρ εν, διὰ τί οὐκ 

εὐθέως καὶ ἡ ψυχὴ ἐν; εἰ δὲ µεριστόν, πάλιν ὁ λόγος ζη- 
, ας κ η μα. Δ φ λ , κος 

τησει τυ το συνεχον εκεινο, και οντω δὴ προεισιν επι το 

” ϱ) , »» Ν Δ α ῃ 9 ο 
5 25 απειρογν. απορΏησειε ὃ αν τις καυ περι των µοριων αυτης, 

.».» ὃ ’ 9 3 ” ’ 3 Δ ε ᾳ 

τίν έχει ὀύναμιν εκαστον ἐν τῷ σώματι. εἰ γαρ η ολη 
Ν α Αα 

ψυχὴ πᾶν τὸ σώμα συνέχει προσήκει καὶ τῶν μορίων 

15 

28. δὲ καὶ τὸ ΡΏ) Χ || βουλεύεσθαι ΤΟΝΥΝΧΥ. 3ο. αὔζησᾳε ΘΤΟΝΥΝΧ. 

41102. αἰσθ. καὶ κιούµεθα καὶ Ἐν ΥΝ Του. 6. ἄλλφ] ἄλλο ΕΥ ΛΙά, Του. 1ο. 
καὶ οἵη. Ἐ ΤΟΥ. 12. καὶ τὴν ψυχὴν ἓν 90 ΝΧ. 



ΡΟΥΟΗΟΙΟάΥ 1 5 ὃς 22--25. σσ 

{ευ πιαϊἰηίαΙπ) οἱ ἀϊ[βειεηπί Κἰπάς, 1ὲ 5 οἶεαΓ ἐλαί 6οπιο ρατί οἱ {ε 

ν], 8οπια οἴἶιοι ανν] πο, Ὦαο Ῥταδοπε. Είίπει ἴεῃ ἔμο σοι] 
Γ Ἠνίησ οΓεαέιτας πας Ῥο ἐμτοιρ]λοιέ Ποπιοροποοις5, ο: 5ο 

ποί εχἰςί ἵπ ονείγ εἰεπιεηία] ρατί οἱ {ιο μηΐνοιςα, 
Τ{ ἶ5 εἶεαι ἴΊεη {τοπι γπαί Ώας Ῥ6επ αἱ, ἐἶαί πεϊίπει ἆἅοοας 

σηϊΐεοι αξίασἩ {ο ἔἶλο 5ουἱ {η «οΠ5ο(ιεπος Οἱ ἵέ5 Ῥείπο οοπι- 
οθεά οἱ εἰεπιοηίς, ΠΟΓ οἩΏ 1 Ῥο σαίά υν] απγ αβρρίορ{ίαίεπεςς 

ται Ειαί ΙΕ 15 πιονεά. Ἐπον]εάσα Ἡούνενει ἶ5 α ΡΓοΡεΓίΥ οί 
ια 5ου], απά 5ο αἱςο ἶ5 ΡεΓοερίίοη απἀ ορἰΠίοπ, απά {αΓίπεΓ αρ- 
οί απά νοἡείοη απά ἀεσίῖτο ἵπ σεπεταὶ: απά {ξ ἶ5 ὮΥ {ο αΡΕΠΕΥ 

ο {πα 5ο] ἐλαί απη]πια]5 Ροβδεςς Ιοσαί πιονεπιεπί απἆ Ρον/εΓς ο 

στοννίἩ, απά τεαο]ι Ελεῖς ΠΗ11 ἀενε]ορπιεπέ απά βπαὶ ἀἰδο]αξίοῃ. 
Τπε αιεδίίοῃ {λετείογο τῖδες, Ὑνπεεἶες 1έ ἶ5 {ο ἔλο υ]οἷε ος 

5ου {λαί εαεὮ οἳ {λεςε Ῥείοπσς, απά γπείπος νε ἐΠϊη]ς απά 

Ρετοοῖνα απά ἵη ϱοποταὶ ΡεΓίοσπι εαοὮ οἱ ος ΓΠιποίίοη5, αοίῖνα 

απά ραφδίνε, γε] Ελα ν]ο]α οἳ {Ε, οἱ, 9Π [λα οοΠί{αίγ, ἆο να 
Ῥετίοιπι ἀῑβετεπί ϱμποίῖοης νε] ἀῑβετεπί ρατῖ. Απά ας [ος [ε 
«ενα νο πηασί αδἰ ν/Παίπει ΙΤ ἶ5 οοπίαϊηοἁ ἵηῃ 86ΟΠ16 ΟπΠ6 ΟΓ 

ἔπεςε ρατῖς ο: ἵη βενετα] οἱ {Ίεπι, ος Υνλείποί ἴξ πιαΥ Ῥε ενεη ἵῃ 

αἲ! οἱ ἔπεπι, ος νΥπεί]ες ἴξ {5 δοπιεί(λίης εἶἷσαο υνΏς] 15 1έ5 σαιιςο. 
 ΤπεΓε ατα ἱπάεεά 5οπ]ς {λίπ]καις, νο αδδοτί ἔλαί {πα 8ου] ἶ5 

ἀῑνίάεά ἱπίο ρατῖς, απά {πλαί 1ξ {αᾶδοΏς ΥΙἩ οης Ρρατί, ἀθδίγαος νε ο. 
αποϊίπεγ ρατί. Ῥιΐ ναί, Ἡς πιαΥ ἵπεη ασίς, ἶ5 ἵε, ΙΓ εα 5ο] Ῥα 
οπσίπα]]ν απά παίυτα]]γ ἀῑνιάςά--- ναί ἶ5 Τε ἴπαί Πο]άς ἔ]ε 5οιι] 

Τοσείπες2 Τὲ οαπποῖ εαετίαἰπὶγ Ῥο {πε Ῥοάγ: οἩἳ {πα «οηί{αΓγ, {πα 

βουἱ νου]ά σεπεΓα]] Ῥο φαϊά {ο απίίε {Πε Ῥοάγ; αἲ Ἰεαδί γε 

ο ιο 5ου] Ίας πιαάο ἴέ5 αχίε {τοπ ἶέ, {πε Ῥοάγ ἶ5 ἀϊδεο]νεά απά 
το ΙΠ επ ἴε Ῥο δοπιε(μίησ οἶδο {λαί πιακος Ιε οπο, Ελί5 

. Φοπιεί(μίησ εἶσα οου]ά οπΙγ Ῥα ἥις ου]; απά αξ {ο {]αί 5ΟΠΊ6- 
ο εἶδε ἵε ν]] Ῥε πεεά[ι] ἵπ έασῃ εο Ιπαίτε, νΠεί]πει ἴε ἴ5 

΄οπα ος πιαάε ο πιαΠΥ ρατί5. 1 Τξ Ῥε οπο, ΨΙΥ 5Ἱου]ά ποῖ ενα 

5ου] Ῥε Ελπίς πΙγ αἲ οηΏςε} 1 ἁἰνιάεά, {εαδοΏ γη] ασαϊη {πα μῖτα 

ο πας Τε {5 Ὠναί Ῥίπάς 1{ ἑοσείμει: απά 5ο {Πε Ρίουεδς ΜΗ] 6ο οη 

στ {0Υ ονςγ, 
Ομεςίίοη5 πηὶσΏέ Ῥα ταῖδεά αἷδο αΌοιιί πε ἀῑ[ετεηί ρατίς οἱ 

5οµ], απά ν/ε πιἰσΏ{ί ασίς ναί Ροῦνεί ἶ5 [ξ {ιαί εαςο]ι οχεΓοίδες ἵηῃ 

Ώπε Ῥοάγ: {ος 1{ {νε 5ο] α5 οπς Ὑηποίε απῖίες {πο Ῥοάγ α5 α γ]οίς, 

Τε 15 ρτοραδ]ε {]ιαί οας]ι αἱδο ο{ {πε ρατίς υπίίε5 απάἆ Ὀίπάς 5οπια 



τό ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Α. 

ἕκαστον συνέχειν τι τοῦ σώματος. τοῦτο ὃ ἔοικεν ἀδυνάτῳ' 
” 9 Γ 5 [ω) ε [ω) νὰ 8 ΔΝ ΄ 

ποῖον γὰρ µόριον ἢ πῶς ὁ νοῦς συνέξει, χαλεπὸν καὶ πλά- 

β26σαι. «φαίνεται δὲ καὶ τὰ φυτὰ διαιρούµενα ζῆν καὶ τῶν 

ή ” [ω) 3 ΄ ε ΔΝ 3 Ν ” ΔΝ α 

ζῴων ἔνια τῶν ἐντόμων, ὡς τὴν αὐτὴν ἔχοντα ψυχὴν τῷ το 

” 3 ΔΝ Ν 3 φα. ε ” α ω) ” ” 

εἴδει, εἰ καὶ μὴ ἀριθμῷ' ἑκάτερον γοῦν τῶν µορίων αἴσθησιν 

» Ν ο) Δ ’ ο ’ 3 Ν Ν 
ἔχει καὶ κινεῖται κατὰ τόπον ἐπί τινα χρόνον. εἰ δὲ μὴ 

α »η. αν άρ . ῥ ιν ο , 
διατελοῦσι, οὐθὲν ἄτοπον' ὄργανα γὰρ οὐκ ἔχουσιν ὥστε σώ- 

8 , 3 3 509 ων 9 ε , ο) , 
ζειν τὴν φύσιν. ἀλλ οὐδὲν ἧττον ἐν ἑκατέρῳ τῶν μορίων 

ο 3 3 ΄ . / ω) ζω) ν ε ω) 3 

απαντ ἐνυπάρχει τα µόρια τῆς ψυχῆς, καὶ ὁμοειδῆ εἶσιν α5 
- » ε 

ἀλλήλοις καὶ τῇ ὅλῃ, ἀλλήλων μὲν ὡς οὐ χωριστὰ ὄντα, 
Γἳ - ον ε 

6 27 τῆς δ᾽ ὅλης ψυχῆς ὡς διαιρετῆς οὔσης. Κἔοικε δὲ καὶ ἡ ἐν 

ον 5 9 , Αν , Ν ’ Α 

τοῖς φυτοῖς ἀρχὴ ψυχή τις εἶναι µόνης γὰρ ταύτης κοινωνεῖ 

Ν ων Ν ΄ ΔΝ κά Ν ’ Αα 3 ν κ καὶ ζῴα καὶ φυτά. καὶ αὕτη μὲν χωρίζεται τῆς αἰσθητικῆς 

ἀρχῆς, αἴσθησιν δ᾽ οὐθὲν ἄνευ ταύτης ἔχει. 8ο 

1δ. συνέχει Ἐν. 21. Ὑγοῦν] γὰρ ΕΤ Το. 35. ὁμοειδεῖς εἰσὶν 

ἀλλήλαις ΘΤΟΥΧ Του, 385. ἀρχὴ ψυχή] ψυχη ἀρχή Τ. Του. 

! 
| 



ΡΥγοηοῖοαν 1 5 66 26, 27. 57 

"ἴπο Ῥοάγ. ΤΗΐ5 ἹοιγενεΓ 5εεπι5 ἱπιροδείϊρία: 1 ἶ5 
η {ο Ἱπιαρίπα ναί ρατί Γεᾶδοτπ γη] οοπηεοί, ΟΓ ἵπ 

γ Τε νν] ἆο 5ο. Ῥ]απίς ΓαγίπεΓπιοίο αἴα {ουαπά ἴο 
“Έπεγ Ἠανε Ῥεεπ ἁῑνίάεά, απάἁ 5ο αἶδο απιοπςρ αΠπίπιαἰ5 
. Ἰηθεοίς---α [αοξ Ἱπιρ]γίης Εἶναί ἐπείγ ἁλπετεπί Ρρατί5 
5ου] ν/Ώῖο]ι, 1 ποί παπιοτίσα]Ιγ οπε, ἵ5 56] δροαείΠ- 

Φ4ΠΠε: εαεῖὮ αἲ αΠΥ ταίο Οἱ {πο 5εραταίο Ρατί5 Ρο5- 

αἴἴοη, απἀ ἀἱδρίαγ5 α Ρούινετ οἱ ]οσαὶ πιονεπιεηί {ος 

ϱ. ΤΠαί {ἶεν ἆο ποξ οοπίΐπας {ο ἆο 5ο, ἵ5 ΠΟ ΠΙᾶΕίΟΓ 
τρεῖςε, Ῥεσαιςα {Πο ρατίς ἵη αιεδίίοη ἆο ποῖ Ρο55ε55 5ιο] 

5 ας υ] πιαϊπίαίη {είς παίιτο, Άοποα {να Ι65ς, αἰΙ {ια 
Φου] αἴε Ργεδεηί ἵῃΠ εαοΏ 9Π6.ΟΓ {ἶεςα ραΓί5, απά {ευ 

εΏθοις ΥΠ οπς αποίῃπει απά γη] {πο 5οαἱ ἴακεῃ ας 

αηά1ης {ο οπε αποίῃεί ας ἱπδεραταδ]ε Ῥαΐ {ο {πε γυλο]α 

ουσ 1ὲ Ίνετε ἀῑνίδιρίε. Ἐωτί]ει αἶδο, ἔπε ρηποῖρ]α 
Ρἰαπίς 5εεπῃς {ο Ῥο α Κἰπά ο 5ο]: {ος {πί5 αἶοπε ἴ5 
:.οποε {ο απίπιαἰ5 απἆ Ρ]απῖ5, απά υλί]α {ξ «απ Ιεδο]{ 

{ο {οπι {ἔἶε ρηποίρ]ε οἱ 5εη5ε, ἴπειο ἶ5 561] πο 
Ειαί σαΏ Ῥοββεςς 5εη]εῖνε οαρασῖεῖες νή(]οιί Πανίπς 

Υ οἱ στον] νΏίοὮ ρίαπίς ἀἱδρίαγ. 



ὅτ 

ὃ 2 

ΔΡις ο ελοι. 

ΠΕΡΙ ΥΥΧΗΣ Β. 

” 
9 » 

Τὰ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν πρότερον παραδεδοµένα περὶ ψυ- 412" 

3 ’ ’ »] ϱ 3 ε ω) .] ’ χῆς εἰρήσθω: πάλω δ ὥσπερ ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν, πει- 

’ ’ Ας Δ Ν ’ ἊἎ . / 

ῥώμενοι διορίσαι τί ἐστι ψυχὴ καὶ τίς ἂν εἴη κοινότατος 5 

9 - ” 

λόγος αὐτῆς. λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τῶν ὄντων τὴν οὐσίαν, 

’ δὲ Ν Ν ε ο Δ ) κ.α ΔΝ 3 ” ο) - 

ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην, ὃ καθ αὐτὸ μὲν οὐκ ἔστι τόδε 

τι, ἕτερον δὲ μορφὴν καὶ εἶδος, καθ ἣν ήδη λέγεται τόδε 

Ν , 9 , λ μ ψ μ 9 ’ Δ 
τι, και τριτον το εκ τουτωγ. εστι ὃ ή) μεν νλη δύναμις, Το 

ὃ εἶδος ἐντελέχεια, (καὶ τοῦτο διχῶς, τὸ μὲν ὡς ἐπιστήμη, ιο 

3 τὸ δ ὡς τὸ θεωρεῖν). οὐσίαι δὲ μάλιστ εἶναι δοκοῦσι τὰ 

’ Ν ’ Δ Α ῳ) Δ Α κά σώματα, καὶ τούτων τα φυσικά ταῦτα γὰρ τών ἄλλων 

» ω) Αα Ν 

ἀρχαί. τῶν δὲ φυσικών τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ ὃ οὐκ ἔχει 

μ Αα 
ζωὴν δὲ λέγομεν τὴν δι αὐτοῦ τροφήν τε καὶ αὐξησω καὶ 

ϱί ο ο Αα Δ , ο .) ’ αλ φύθίσιν. ὥστε πᾶν σώμα φυσικὸν µετέχον ζωῆς οὐσία ἂν ις 

4143 3. τὰ μὲν 4. ἐπανίωμεν] Ρτ. εὐ1έ. εχ!Ὀ. ΘΌ ΣΕ. 5. ἂν 

εἴη] ἐστι 20 ΥΧ. 6. δὴ] δὲ Ὁν. 



ΡΟΟΚ ΕςΟΝΡ. 

ΟΠΔΡΤΕΕ 1. 

. Ύνε νν]] ΠποῖΥ ίακο πρ {πε 5αβ]αοί ας Ιξ Ίνοτα α[Τεδῃ, 

ρί {ο ἀείειπιίπε Ὑγ]αί 5οαἱ ἶ5, απά ναί ἶ5 {πο πιοςί 
οηεΐνο ἀεβηίέίοη {ιαί «αη Ῥο ρίνεη οἱ ΙΕ. 
αρδίαπος ἶ5 {πε παπηε ν/λίς] ννο αδδίση οηε οἶαςς ΟΓ οχἰςί- 
ο απά {Ππίς τεαὶ θυὈδίαπος πιαΥ Ῥο νίοινεά {τοπι 5ενεταὶ 
ἴπες, 940, α5 πιαίῖες, πιεαπῖπρ ΒΥ πιαξίες αι γνΏ]οῖ 

19 ποῖ απγ ἱπάϊνίάμαί ελίπς; οἱ δεεοµαζγ, α5 [οτπι απά 
αο{εΓῖσίῖο ἵπ νἰτίαε οἱ ννΠῖοη απ ορ]εοί οοπ]ες {ο Ῥε 

ἂ5 5υε]Ὦ απά 5υεἩ απ ἱπάϊνίάμαι; οἱ 2ἱγα/γ, α5 ἴ]ε 
ἄπσεά Ὦγ α εοπιβἰπαξίοη ο{ ελί πιαίέες απά. είς {ουπῃ. 
νλ]]α πιαξίεί ἶ5 Ππετε]γ Ροίεηπίίαὶ οχἰδίεπος, ἔἶνε ΓΟΓΠΙ 
τεα]ἱζαξίοη (α «οπεερίῖοη νΠίοἩ ππαγ Ῥο {αἰκοη ἵΏ ΈνΟ 

εἴπει α5 τεδεπιρ]ίησ Ἱκπονγ]οάσε Ροδβοθοεά ΟΓ ἂ5 «ΟΙ{6- 
σ {ο οἈΏδειναίίοι ἵπ αοίῖνο εχετοίςε). 

ο ταεαὶ 5μΏδίαποςς ασαίπ ατα {ποισ]ᾗέ {ο οοτΓοδροπά [ος 

ε Ῥατί γΙίἩ Ῥοάΐες, απἁἆ πιοίε ρατίϊου]ατ]ν νι παίιταὶ 
Ῥεσαιιδε {οσα ἸΙαΐίος ατα {λα 5οµ{ος {τοπι ΙΥΠίοἩ ολες 

"Άτα [οτπιεά. Νον αΠπιοΏς 5ος παίιταὶ Ῥοάΐες, 5οπιε 

», οἴμοιο ἆο ποξ Άανο Πΐς, πιοαπίηρ Ίετο ὮΥ [ο έλα ρΓοσςδ5 

Γίοη, ἵποτεᾶδε απά ἆἄεσαγ {τοπι απ ἱπίειπαὶ Ρηποίρ]α. 
νετ παίυταὶ Ῥοάγ Ρροβδεβ5οά οἱ Πία υνοι]ά Ῥε α τεα] 

, απά α 5υμδίαπος γΥΠίοἩ Ίνα ΠΙαΥ ἀεδοτίρε α5 οοπηροβί{ο. 



6ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β. 

ν ” 5 ’ 3” 4 ε / 3 Ν 8 Δ ων Δ 64 εἴη, οὐσία δ οὕτως ὡς συνθέτη. ἐπεὶ δ ἐστὶ σώμα καὶ τοι- 

Ν Ν 3 5 ἊἎ 3 Ν ων ’ 3 νν ονδί, ζωὴν γὰρ ἔχον, οὐκ ἂν εἴη τὸ σῶμα ψυχή οὐ γάρ 

9 α . ε , Ν - Αα η ε 
ἐστι τών καθ ὑποκειμέου τὸ σώμα, μᾶλλον ὃ «ὡς 

ὑποκείμενον καὶ ύλη. ἀναγκαῖον ἄρα τὴν ψυχὴν οὐσίαν 

ο ς 3 , ο , λ ” | 
εἶναι ὡς εἶδος σώματος φυσικοῦ δυνάµει ζωὴν ἔχοντος. 29 

« 3 μον Ε] / / ή ΄ 3 / ἡ δ οὐσία ἐντελέχεα. τοιούου ἄρα σώματος ἐντελέ- 
απ αμμώ» 

ή δὲ / ὃ Αα ε Δ 5 3 ΄ ε δ᾽ άςχεια. αὕὔτη δὲ λέγεται δυχώς, ἡ μὲν ως ἐπιστήμη, ἡ ος 
ε ΔΝ ο) Ν ο ϱ ε 3 / ὁ 3 ΔΝ π ὡς τὸ θεωρεῖν. «φανερὸν οὖν ὅτι ὡς ἐπιστήμη' ἐν γὰρ : 

ο) ε , Ν Δ Ν φ ΔΝ 3 ’ / 3 | 

τῷ ὑπάρχειν τὴν ψυχὴν καὶ ὕπνος καὶ ἐγρήγορσίς ἐστι, 

3 ’ 3 ς Δ 3 ’ Αα ο) ε » ο) ἀνάλογον δ ἡ μὲν ἐγρήγορσις τῷ θεωρεῖν, ὁ δ ὕπνος τῷ 25 

3” Ν ΑΦ ο) ή δὲ ο) / ο μὸν Φ 3 - ἔχειν καὶ μὴ ἐνεργεῖν. προτέρα δὲ τῇ γενέσει ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 

τε / Ν ή 3 3 / ε ιά ’ 

ἡ ἐπιστήμη. διὸ ψυχή ἐστιω ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος 

α ’ μ κά φ) ϱ ᾱ Α η Ἡ 

«6 φυσικοῦ δυνάµει ζωὴν ἔχοντος. τοιοῦτο δέ, ὃ ἂν ᾗ ὀργανι- 

κὀν. ὄργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν µέρη, ἀλλὰ παντελώς 4129 

ἁπλᾶ, οἷον τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασµα, τὸ δὲ πε- 
, Αα εΩΟν ε Αα μον 9 ο τὐδὲ ρικάρπιον καρποῦ. αἱ δὲ ῥίζαι τῷ στόµατι ἀνάλογον' ἄμφω 

ΔΝ 9 Ν κ α] ὃ ή Ν 5 / ζω) 

γὰρ ἕλκει τὴν τροφήν. εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς 

δεῖ λέγειν, εἴη ἂν ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ 6 
. -οομμωμμἳ  οοωωμα  ς ο. ἓ 

9 Ὀ. διὸ καὶ οὐ δεῖ ζητεῖν εἰ ἓν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σὠ 67 ὀργανικοῦ. η ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σώμα, 
πο... 

σ 3203 Χ λ ΔΝ Ν α . ΦΦ Ν ε ΄ 

ὥσπερ οὐδὲ τὸν κηρὸν καὶ τὸ σχῆμα, οὐδ ὅλως τὴν ἑκάστου 

9 ο κκ εδ ος Ἀ Ν Δ ὁ σα αν 9 3 
Όλην καὶ το οὗ Όλη το Ύαρ. ἓν καὶ τὸ εἶναι ἐπεὶ πλεονα- 

16. σῶμα τοιόνδε Α]ά. ΘΥΙΡ. Ῥε]]ς. Του. ο εοἀᾱ. ΕΤ, καὶ τοιονδὶ τοῦτο ΘΌΥΝΧ. 

17. ἡψυχὴ ΡΟΥΥΝΧ. 28. τοιοῦτον ΘΤΥΥΝΧ. 4120 8. οὗ ἡ ὕλη ΕΤΥ. 



ΡΟΥΟΠΟΙΟαΥ Ἡ 1 55 4-7. όι 

πος {Ἡοη {πο Ῥοάν, α5 Ῥοβοοσσοά οἱ Πΐ[ς, ἵ οί {Πῖ οοπι- 

6 ποῖ []]κο Πίο απά 5οι]] δοπιείμίηπσ αηραίεά {ο α 

ε; Τε ταίπες αοῑ α5δ {πε ιπάατ]γίηρ ουαβ]εοί απἁ {πα 
Ἰα] Ῥαδῖ. ΤΠας {πεπ {ο οι] ππαδε πεοερεα]γ Ῥε α 

α5δ ο {ογπι ὙΠίεἩ ἀείοιπιίπες α παίιταὶ 
Ῥοββεσδεά Ρροίεπ{ία]]γ οἱ Η[ε, ΤΠε ταα]ίγ Πούνενετ οἱ αη 

16 οοπίαϊπεά ἵπ 15 Ρεγίεοί τοα]ζαΐίοῃ. οδοιὶ {αγείογα 
Ρο α Ῥεγ[εοί τοβ]ΖαΗἱοῃ ο α Ῥοάν 5αοῖ αδ Πας Ῥεεῃ 

| τοσα] Ἱονενει ἶ5 α νοτά ιιδοά ἵῃπ {νο 

α 1ξ πιαγ Ῥο ιπάοιδίοοά εἰίπει α5 απ Ἱπιρ]ιοῖε δίαίο 9ΟΓ- 
ιάΐποσ {ο Κποιγ]εάσα α5 Ροββεδδεά, ΟΓ 45 απ εχρ]ἰοϊεῖγ εκ- 
ᾗ Ῥτοςςεςς οοιΓεδροπάΐηςϱ {ο αοϊΐνε οΏδειναίίοη. Ἠστα, ἵπ 

6 {ο 5ο], {{ πιαδί ενἰάεπ{]γ Ῥο Ιπάαιςίοοά ἵπ {πα {οίπιοτ 

ος {ΝΟ 5εης5ες: {οί {πο 5ου] 5 ΡΓγεδεπί υνἩ 5 αξ πας] 

ηγο ΆΤο α5]εερ α5 ΙΥΠΙ]α νο αἴο αακα; απά υνΠί]ο ν/ακίπο 
οἷες αοϊῖνε οβδεΓνα({ίομ, 5ἱεερ Γοδοπ]Ρἰες {πε ἱπιρ]ςίί {ποιρ]ι 

ἴδεά Ρρος5βεςδίοη ΟΓ κπον]εάρα. ΊἈΝοιγ ἴη τε[εΓεηποε {ο {5 

' 5υ]εοξ, 1ὲ ἶ5 {λα ἱπιρ]οίε Κποιν]εάσε οἱ βοἱεπείΠο ρεϊπείρ]ε5 
5ίαπάς Ρείοτγ. 5ομἱ (εγείοτα-ἴρ-Επνε-εατήετ-οι ἠπιρΗεῖέ 

τεα]ἰζα{ίοη οἱ α παξιγαὶ Ῥοάγ Ροδδςςςεά ροομεία]/ν οἱ Π{ς. 

Θμοῦ Ροϊεπίῖα| Η[ε Ῥε]οπρς {ο ενειγ{λίπο γΥΠίο] ἶ5 ροβδρςσοἆ 
[σαἩ5. Ότραπς Ἠούνγενετ, νε πιδί ΓΟΠΊΕΠΙΡΟΙ, ἶ5 α πᾶπης {]ιας 
5 αἶσο {ο {ο ρατί οἱ Ρἰαπῖ5, εχεερί {παί {Πεν αἴε αἷ- 

ες ιποοπιρουιπάοά. ΤΗις5 {ια Ίεα[ 15 {Πε Ρρτοίεοίίοη ος 
ο Ροιίσατρ απά ἴπε Ρετίοατρ ΟΓ {ο {πις; πηΠῖ]ο ελα τοοίβ 

-ατο απαἱοροις {ο {πε πιοιέ]ᾗ ἵπ απίπια]ς, Ῥο] ἡαίδα η5εά {ο αξ- 
οἵῦ ποιυτοἈπησοπί. Τις ἔπεη, ἵΓ Ίνα ο τοαιἶτοά {ο {παπι 8οΠ16 

ΟΟΠΙΠΠΙΟΠ ἀεβηϊίοηῃ, νυπ]οὮ νυν] αρρ]γ {ο οενετγ {οτπι οἱ 5οι], 

1 νομ]ά Ῥε ἴἶαί 5ου] ἶ5 πε οαε]ε; Ρετίοοί τεβ](ζα{1οη οἱ α 
ατα] οισαπίο Ῥοάγ. 
΄ΤΠε ἀεβπΙξίοη Ίνα ανα ]η5δί ρἴνεη Ποι]ά πιαΚκο Ιὲ ενἰάεπῖ 

Ίνα πιιδε πο π]οτε αδ]ς γλείμει ἔἶο 5ουἱ απά έλα Ῥοάγ ατα 
6, ἔἴναη αρὶς γν]ιείλες ἔἶνε Ίναχ απά {λα βριτο ἱπιργεδοθά προῃ ἰε 

0Π6Ε, ος σεπετα]]γ ἵπαιίταο ννλεί]ετ {πα πιαίεγίαὶ απάἀ ἴἶαί ος 
νλῖςϊι 1έ ἶ5 {λα πιαϊετίαὶ αἴα οπε; [οί {πουθ] ιπίέ απά Ρεΐπσ 

ο υ5εά ἵῃ α νατίἰείγ οἱ 5εΠ5ε5, {λεῖτ πιοδί ἀῑδεποίίνε 5δεῃ8ε ἶ5 
αἲ οἳ ΡεΓ/[εοί τοα]ἱζα{ϊοη. 



δ 8 

5ο 

62 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β. 

Αα , Α , εν ” 5 Ν 
χῶς λέγεται, τὸ κυρίως η ἐντελέχειά ἐστιν. καθόλου μὲν 

. ’ 3 ε ας .] ά ΔΝ ε Δ 

οὖν εἰρηται τί ἐστιν ἡ ψυχή’ οὐσία γὰρ ἡ κατὰ. 
- κ ταις , 3 9 α Ν , , ν τοῦτο δὲ τὸ τί ἦν εἶναι τῷ τοιῳδὶ σώματι, καθάπερ εἴ τι 

ων 3 / λ νὰ Α “ / ο ν λ Δ Ἂ 
τών ὀργάνων φυσικον ήν σώμα, οἷον πέλεκυς' ἦν μὲν γὰρ ἂν 

Ν ” ων ε 3 ’ ν] α Ν ε Ν - 

τὸ πελέκει εἶναι η οὐσία αὐτοῦ, καὶ ἡ ψυχὴ τούτο" χωρι- 
/ λ / 3 Ἂ 3 5 3 ε 

σθείσης γὰρ ταύτης οὐκ ἂν ἔτι πέλεκυς ἦν, ἀλλ᾽ ἢ ὁμω- 

΄ Α 4 ΔΝ . 5 Ν ’ ’ Δ ’ 

νύµως. νῦν δ' ἐστὶ πέλεκυς' οὐ γὰρ τοιούτου σώματος τὸ τί τς 

ἦν εἶναι καὶ ὁ λόγος ἡ ψυχή, ἀλλὰ φυσικοῦ τοιουδὶ ἔχον- 
. λ / Ν ’ κ.β ο ο) δὲ Ν τος ἀρχὴν κινήσεως καὶ στάσεως ἐν ἑαυτῷ. θΘεωρεῖν δὲ καὶ 

ἐπὶ τῶν μερῶν δεῖ τὸ λεχθέν. εἰ γὰρ ἦν ὁ ὀφθαλμὸς ζῴον, 
νο 3 ὁ σε - ο λ θά ς α ε ψυχὴ ἂν ἦν αὐτοῦ ἡ ὄψις αὕτη γὰρ οὐσία ὀφθαλμοῦ ἡ 

κατὰ τὸν λόγον. ὁ δ ὀφθαλμὸς ὕλη ὄψεως, ἧς ἀπολει- 

πούσης οὐκ ἔστι ὀφθαλμός, πλὴν ὁμωνύμως, καθάπερ ὁ 

λίθινος καὶ ὁ γεγραμμµένος. δεῖ δὴ λαβεῖν τὸ ἐπὶ µέρους ἐφ᾽ 
ᾳ Αα η , ν 9 ’ ΔΝ ” ε .. ΄ 

ὅλου τοῦ ζώντος σώματος ἀνάλογον Ύαρ έχει ως το µέ- 
Δ Δ ιό ή ε κά γ θ Δ ΔΝ ολ. ρος πρὸς τὸ µέρος, οὕτως ἢ ὅλη αἴσθησις πρὸς τὸ ὅλον 

α Θ - Δ 

σώμα τὸ αἰσθητικόν, ᾗ τοιοῦτον. ἐστι δὲ οὐ τὸ ἀποβεβληκὸς 

τὴν ψυχὴν τὸ δυνάµει ὃν ὥστε ζῆν, ἀλλὰ τὸ ἔχον' τὸ δὲ 
ή Ν ε ΔΝ Ά ή Ν α ε ΔΝ σπέρµα καὶ ὁ καρπὸς τὸ δυνάµει τοιονδὶ σῶμα. ὡς μὲν 

5 ε - ε. ες Ἱό ο νε 9 , 9 οὖν ἡ τμῆσις καὶ ἡ ὅρασις, οὕτω καὶ ἡ ἐγρήγορσις ἐντελέ- 

χεια, ὡς ὃ ἡ ὄψις καὶ ἡ δύναμις τοῦ ὀργάνου, ἡ ψυχή: 

τὸ δὲ σώμα τὸ δυνάµει ὄν' ἀλλ ὥσπερ ὁ ὀφθαλμὸς ἡ 
[ή ΔΝ ε 3 5 ων ε Δ ο Ἆ ον Ν ων 

κόρη καὶ ἡ ὄψι κἀκε ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σώμα τὸ ζφῴον. 

9. λέγεται οπ. 0 Χ. 15. οοΠΙ, ΤΟΥ. νῦν δ οὐκ ἔστιν. 2ο. ϱοΠΙ. 

Το. ὁ δ ὀφθ. τὸ σύνολον, ἡ δὲ κόρη ὕλη ὄψεω». |  ἀπολιπούσης ΤΥΥΝ. Ττεπά. 

1. ἔστιν] ἔτι ΕΧ, οὐκέτ) Τογ. 24. οὕτως ο. ὉνΥΝΥΧ. 413" 0. ὁ ΟΠ1. 
Ε9Ν. Το. 8. τὸ απίο ἕῴον οπ. ΕΤΝΥ., Τος, 

9 

τὸν λόγον, το νο, 1 

5 

4183 



ΡΟΥΟΠΟΙΟαΝΥ τ 1 δδ δ---τ1, 63 

“σεπετα] αεοοιπί Ίας ἴλις Ῥεεῃ ρίνεη οἳ {ο παίυτο ο έλα 
πε ἵ5, Ίνς Ἠανο 56Ε6Η, α τοαὶ θµΏφδίαπος υνηῖοἩ εχΡρίεδςδες αη 

Φ1ΟἩ α δμὐδίαηος ἶ5 ίπε πιαπ]{αδίαξίοη οἱ {πα ἴππετ ΠἹεαΠ- 

πο] απά 5Ηε] α Ῥοάγ. Φιῤροςε, ΓοΓ οχαπιρἰο, ἐμαί απ ἵη- 

εηέ 5ιιο]ι α5 αΏ ἄχο ν/οτο α παΜιΓα] Ροάγ: ἔπεη 15 αχε]ῃοοά Οἱ 
εἶπσ 4η αχκοα που]ά εοπςεϊἑαίο ές εδδεη{ίαΙ παίιτο ΟΥ τεαΠίγ, 

ἔλας, 5ο ἔο 5ρεαῖς, ἵ{5 5ου]; Ῥεσαμςε Ί/οίς ἐλίς αχε]οος {αίκει 

Ίτοπα Τε, ἵὲ νιου]ά Ῥε πο Ιοησεί 4η αχς, οχεερί {Π 5ο {α{ 48 

Ἡέ 5611 Ῥε «α]]εά ΡΥ {ἐλί5 δαπιο παπἹο, Τ]ε οβ]εοί ἵπ α:ῑες- 

Ἠούγενετ, ἶ5 α5 πιαίίετ οΓ [αοί οΠΙΥ απ αχα; 5ο] Ῥεϊπσ ποί 

Ίάεα απά ἴἩε πιαπΙεσδίαίίοη οἱ ἔἩαε πιεαπίηςσ οἱ α Ῥοάγ ο{ 

ἶ5 Ἱῑπά, Ῥιέ οἱ α παίυτα] Ῥοάγ Ρροβδεςδδίησ νηλίη Ι{δε][ α «ας 

η επί απά οἳ τεςί. 
Τ{ο {Ίεοτγ Ἰαδέ οίαίεά «Ποι]ά Ῥο νίαννοά αἶδο ἵπ τείοΓεπος 

"Έλα 5εραταίο Ῥοάγ Ρρατί. 1 {ο εχαπηρἰε, ἴο 6Υο Ίντα 
ο5σεά οί Πΐς, νὶσίοη νυου]ά ὃς ἵέ5 5ου]: Ώεσαισα νἰσίοη ἶ5 έλα 

΄ ΥΠΙΕἩ εκρτεβςδες {μα Ιάεα οἱ {μα ενα. ΤΠο εγο Ιδοί{, 

α οἴπει Παπά, ἶ5 πιεΓε]γ {πε πιαίεγία] 5αρείταίαπι {ος νἰδίοη : 

Ἴει {Πὶς ΡοννεΓ οἱ νἰδίοι [αἰς, Ιέ πο Ίοηροι τοπιαίης αΏ 6γο, 

χοερί ἵη 5ο [αΓ ας ἴε ἱ5 5Ε1]1 σαἰ]εά Ὦν {νε δαπιε ηαπης, ]μδέ ἵῃ 
5 68ΠΏ]ς ΊΥΑΥ ἃ5 4η εΥε οατνεά {Π 5ίοπε οἱ ἀαε]πεαίεά ἵπ ραϊηπεῖησ 

'8ἶ5ο 5ο ἀοδοτίρεά. ἈΝοι γΥπαί Πο]άς σοοά οἱ {πε ρατί πιιδί Ῥε 

'ᾳ {ο {πε Πνίησ Ῥοάγ {ακεῃπ α5 α γλοὶς: {ΟΓ Ρετοερίίοη α5 α 
Ίο οίαπάς {ο {ἶιε νν]ιοίᾳα δεησί(ῖνα Ῥοάγ, α5 5ηςι, ἴπΠ έἩα 5αΠ1ο Γα61Ο 

'Ῥατήευ]ατ εχετεῖδε ΟΓ 56η5ο 5ίαπάς ἴο α δἱησ]ε οἵἴσαῃ ΟΓ5εη56. 
ια ρατί ο οι ἀεβηϊείοι νΥΠίοἩ 5ῃεαΚκ5 οΓ 5οπιε(μίηπσ α5 

οἑοπεία]Ιν Ροβδες5οά ο{ Π[α” πιηςέ Ρο {αΚκοπ {ο πισαπ ποῖ ἐλαί 

Πο] ας {Ἡτοννη οϐ 15 σοι, Όαέ ταί]ει ἔλλαί ννΏίο] ας 1ε: ελα 
8εεά απἀ ἴπε {Γαῖε ἶ5 ιο απά 5ιοῖ α Ῥοάγ ΡοίεπίίαΙΙν. ΤΠ 

ο 581ης ΊΑΥ ἴΠεπ ας ουίηρ ἵ5 Ελα {411 τεα]ἰζαίῖοη οΓ αΠ αχςε, 
οἵ ασια] 5εείηςσ {πε τεα]ζα(ίοη ο{ {πε «ΥΕ, 5ο αἶδο ἸγαΚκίπσ ΠπΙαΥ 

Ῥοα βαὶἆ {ο Ῥε {πε {11 τεα]ζαίίοη οἱ ἴπε Ῥοάν: Ῥιαΐε ἵε ἱ5δ ἵῃ 

5εΠ5ο ἵπ γ/ΠίεἩ νἰδίοη {5 πο οπΙγ {λε εχετείδε Ῥιΐ αἷδο 
πρ] οἵε σαραείίγ οἱ {πε εγοε {λαί 5ου] {5 {πε ἴταε τεα]ζαίίοη 

τος ἔπε Ῥοάγ. ΤΠε Ῥοάγ οἩ {πε οἴπει Παπά ἶ5 πιεΓε]γ {λε πιαῖς- 
τἷαὶ {ο νυλῖο]ι 5ου] σἶνες τοα]έγ: απά ]ησέ α5 {πε εγε ἶ5 Ροίβ ἔα 

. ραρῆ απά 15 νἰίοη, 5ο αἱδο {πο Πνίης απίπηα] ἶ5 αἲ οηος {πε 5οιἱ 
-απά Ῥοάγ ἵῃ οοηΏΠεοίίΟΠ. 



6η ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β, 
ο Ν ο 9 ” ε Δ Ν ο ’ Ἀ / 

6 το ὁτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν ἡ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, ἢ µέρη 
Δ ο να Γ λ 

τινὰ αὐτῆς, εἰ µεριστὴ πέφυκεν, οὐκ ἄδηλον' ἐνίων γὰρ ἡ 5 

ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστὶν αὐτῶν' οὐ μὴν ἀλλ ἔνιά γε 

οὐθὲν κωλύει, διὰ τὸ μηθενὸς εἶναι σώματος ἐντελεχείας. 

6 τᾷ ἔτι δὲ ἄδηλον εἰ οὕτως ἐντελέχεια τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ 

ϱ Ν ’ ’ ΔΝ ο ΄ ’ ΔΝ ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου. τύπῳ μὲν οὖν ταύτῃ διωρίσθω καὶ 
ε ΄ α 

ὑπογεγράφθω περὶ ψυχῆς. 1ο 

ἅτ ὮᾖΤΠ. ᾿ἸἘπεὶ δἐκτῶν ἀσαφῶν μὲν φανερωτέρων δὲ γίγνε- 
λ ν λ Ν Ν , . 

ται τὸ σαφὲς καὶ κατὰ τὸν λόγον γνωριμµώτερον, πειρα- 
, , ο 9 λθ - αλ κ , ΑΔ ο 

τέον πάλιν οὕτως ἐπελθεῖν περὶ αὐτῆς: οὐ γὰρ µόνον τὸ ὅτι 
ων λ ε Δ / φὶ φ ε ο) ο 

δεῖ τὸν ὁριστικὸν λόγον δηλοῦν, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν ὅρων 
β λ 9 ἎΔ 

λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰταν ἐνυπάρχειν καὶ ἐμφαίνε- τ; 
εν ας 

σθαι. νῦν ὃ ὥσπερ συμπεράσμαθ’ οἱ λόγοι τῶν ὅρων εἰσίν" 
--- 
φᾳ / ’ .ὁ 

οιον τι ἐστι τετραγωγισµος 5 το ισον ἑτερομήκει ὀρθογώνιον 

Ὁ) πας ε δὲ Αα φ ’ ο) , 
εἶναι ἰσόπλευρον. ὁ θετοιοῦτος ὀρος λόγος τοῦ συμπεράσµα- 

ε δὲ λ / φ 3 Δ ε Δ ν ϱ 

τος. ὁ δὲ λέγων ὅτι ἐστὶν ὁ τετραγωνισμος µέσης εὗρεσις, 

2 τοῦ πράγματος λέγει τὸ αἴτιον. λέγομεν οὖν ἀρχὴν λαβόν- κο 
, ὃ ’ θ ΔΝ ” ω) .] , αν 

τες τῆς σκέψεως, διωρίσθαι τὸ έμψυχον τοῦ ἀφψύχου τῷ 
ζῆ λ ο δὲ ῳ) ο λ. / λ ᾳϱ ι , 

ῆν. πλεοναχῶς δὲ τοῦ ζῆν λεγομένου, κἂν ἐν τί τούτων 
3 / ” ζωὴ .] / Ὡωὶ ο ” , 

ἐνυπάρχῃ µόνον, ζῆν αὐτό φαµεν, οἷον νοῦς, αἴσθησις, κί- 
Ν ΄ ε ΔΝ / ” ς ’ ε | ΔΝ 

νῆσις καὶ στάσις ἡ κατα τόπον, ετι κίνησις ή κατα τρο- 

3 φὴν καὶ φθίσιν τε καὶ αὔξησιν. διὸ καὶ τὰ Φφυόμενα ος 
’ Αα Αα , Ν Γ] ε α ” δ 

πάντα δοκεῖ ζῆν' «Φαίνεται γὰρ ἐν αὐτοῖς ἔχοντα δύναμιν η µ 

17. ἐστιν ὁ τετρ. ΕΞΤΟΧ. 18, λόγος ο, ΕΤΥ. 2ο. λέγωμεν ΤΗΝ. απ Ὁ 

σκέψεων] σκέψεως τοῦ πράγματος ΞΌ ΝΧ. «5. φθίσις τε καὶ αὔξησις Ῥε]]ς. Τοι. ΕΤΥ. 



’ 
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. ποῖ ἴπεπ ἀβομ]ὲ {ο 5εε {]αί 5ο] οἱ οεΓγίαίη ρατίς. οἱ ἴε 

Ῥοάγ {Ἱεπιδεῖνες. Τί ἶ6 Πονγενεί ρει[εοί]γ οοποεϊναΡ]ε 
Ἔ ΠΙαΥ Ῥε 5ΟΠ1ε ρατίς οἱ {ξ νυπίοἩ αἴα 5εραΓαΡίε απά Επλίς 

ο τεβ]Ζα{ἴοη οἱ {πε Ῥοάγ πιαγ πο δίαπά {ο ἵξ ἵπ 

ε δεραταΡἰα τε]αίίοη α5 α 5α11οἵ {ο Ἠΐ5 Ῥοαξ. 

πηιεἩὮ ΠΙαΥ 5ιῇΠποςο α5 α ἀεροτίρίοιῃ απάἆ εἹείο] οἱ {ἔ]ε 

(ΠΑΡΤΕΝ ΙΙ. 

' Ἡοννενεί Ὦγ Ρτουεεάίπς ἔγοιη ελαί νλ]ο]Ὦ ἵπ ἔο ογάετ 
16 Ιπάϊδείποί, Ῥιΐ ἶ5 τε]α(ϊνε]γ {ο 15 πιοτε οὐνίοις απἀ 

[, Εἶλαε να τοας] ναί 5 οἶσατ απά πιοτο ἰπίε]ρίρ]α 
᾿οτάετ οἱ {λοισηί. Ίλε πιιδέ ἐλογείογο πιακε α [ος] 
το ἀῑδοιιδς δουἱ ἵῃ {Πΐς ΠἹαΠΠετ, Έοςα ἀεβηϊίου 5Ποι]ά 

Ἀ5 Πιος ἀςβηϊΗοπς. ἆο, ΠιοΓς : ογί {πα εχἰςίεποε οἱ απ. 

πά 5αυ ναί ἵε 18: ἵε ο,οι]ά αἰσο εοπἰαίη απά 6) εχρίεςς. 

ο ΟΙΓ ΓΕΑΡΟΠ Οἱ {Πε οῬ]εσξ. Ῥωί, α5 αδια]Ιγ {ταπιεὰ, λε 
᾿ἀεβηίίοης ατε πιετε]γ Ἱκο οοπο]ασδίοης. Τῆμς, {ος 

1εί α5 ας]κ---Ίλ)Παί ἶ5 φαματίησὸ ῥαιατίηρ, ἵξε νν] Ῥε 
4, ἵ5 ἴπε εοηςίγιςξίοη οἱ α τεοίαπριίατ εηυ]αίεταὶ βριτο 
᾿αποΐ]ες βριτο νίἩ απεφια] δἰάον. ἨΝοιν 51ο] α ἀεβπί- 

οἳγ Πε {πε δίαίεπιεπί οἱ α οοπε]ιδίοῃπ. Το 5αΥ, οἨ 

{ Παπά, {λαί δα ματσίηρ ἶ5 {πε ἀΐδοεονετγ οἱ α πιεᾶΏ ΡΙΟΡΟΙ- 

ἱς {ο οξαίς ἔ]α σαιιδα Ινλίο οχρ]αΐπς {πο Γεσι]Ε. 
παν βείνα α5 α Πο5ῇ Ὀερίηπίπρ {ος οι ΙπαιΙΓΥ {ο 5αΥ ἴπαί 
ἡππαίε 5 ἀἰσηπσιιίσηεά {οπι {πε ἱπαπ]πιαίε ΟΓ 5οι]]ε5ς ΡΥ 

{ οί Ηα. ΎΤπετε ατς α ΠΙΠΙΡΕΓ Οἱ ν/αγς ἵηπ νΠΙοὮ α ἐπίπρ ἴ5 
) Ἡνε; γαί οἹου]ά- τς Ῥοσδδεςς οπἱν-οπε οἱ Ίπεπι---ᾱ {ος 

5 
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ο μ ΄ δ αν 3 / ΔΝ ’ 

καὶ ἀρχὴν τοιαύτην, δὺ ἧς αὐξησίν τε καὶ φθίσιν λαμ- 

βάνουσι κατὰ τοὺς ἐναντίους τόπους' οὐ γὰρ ἄνω μὲν αὖξε- 
η 3 »’ 5 3 ε ’ ας κα. Ν / 3 ται κάτω ὃ οὐ, ἀλλ ὁµοίως ἐπ᾽ ἄμφω καὶ πάντοσε ἐκ- 

τρέφεταί καὶ ζῇ διὰ τέλου, ἕως ἂν δύνηται λαμβάνειν 2ο 

6 4 τροφήν' χωρίζεσθαι δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἄλλων δυνατόν, τὰ 

δ) ἄλλα τούτου ἀδύνατον ἐν τοῖς ὄνήτοῦς, φΦανερὸν δ ἐπὶ 

τών μέ οὐδεμία γὰρ αὐτοῖς πάργας δύναμή ἄλλη 

ψυχῆς. τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ τὴν , ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχα τοῖς 1 

ζώσι, τὸ δὲ ζῴον διὰ τὴν αἴσθησιν πρώτως' καὶ γὰρ τὰ 

μὴ κιωούµενα μηδ ἀλλάττοντα τόπον, ἔχοντα ὃ αἴσθησιν 

ὃ5 ζῴα λέγομεν καὶ οὗ ζῆν µόνον. αἰσθήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρ- 
5 ει) ο δὸ ό ὃν ὃ / 4 

χει πᾶσιν ἀφή. ὥσπερ δὲ τὸ θρεπτικὸν δύναται χωρίζε- 5 
α « ο) ΔΝ ΄ ει] / ϱ ε ε Ν ω) | σθαι τῆς ἀφῆς καὶ πάσης αἰσθήσεως, οὕτως ἡ ἀφὴ τῶν 

ο 5 , λ να. λ α , 
ἄλλων αἰσθήσεων' θρεπτικὸν δὲ λέγομεν τὸ τοιοῦτον µόριον 

α ων 8 . Δ Δ ’ Δ ΔΝ ων / τῆς ψυχῆς οὗ καὶ τὰ φυτὰ μετέχει τὰ δὲ ζῴῷα πάντα 
η λ ε μ 3 ν νι ο ον 

φαίνεται την απτικην αἴσθησιν εχογτα” δι Ὢν ὃ αιτιαν 

- 8 6 ἑκάτερον τούτων συµβέβηκεν, ὕστερον ἐροῦμεν. νῦν ὃ ἐπὶ ιο 
α / λ - 

τοσοῦτον εἰρήσθω µόνον, ὅτι ἐστὶν ἡ ψυχὴ τῶν εἰρημένων τού- 

των ἀρχὴ. καὶ τούτοις ὥρισται, θρεπτικῷ, αἰσθητικῷ, διανοη- 
ο) / ’ Ν ΄ ϱ / 3 Ν.Α ιά ξ 7 τικ, κινήσει. πότερον δὲ τούτων ἑκαστόν ἐστι ψυχὴ ἢ µόριον 
ϱ ΔΝ 3 ΄ / νά ϱ .] ω) ΔΝ 

ψυχῆς, και ευ µοριον, ποτερον ουτως ωστ ειναι χωριστον 

-- 
λό ’ ΔΑ Δ / Ν Δ ο) , 9 λ. Δ 
όγῳ µόνον ἢ καὶ τόπῳ, περὶ μὲν τινών τούτων οὐ χαλεπὸν τ6 

5 ον 3 Ν 3 ΄ 4 ο Χ 9. 4 ω) α ” 

68 ἰδεῖν, ἔνια δὲ ἀπορίαν ἔχει. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν φυτῶν ἔνια 

διαιρούµενα φαίνεται ζῶντα καὶ χωριζόµενα ἀπ' ἀλλήλων, 

ὡς οὔσης τῆς ἐν τούτοις ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μιᾶς ἐν ἑκάστῳ 

φυτῷ, δυνάµει δὲ πλειόνων, οὕτως ὁρώμεν καὶ περὶ ἑτέρας 

διαφορὰς τῆς ψυχῆς συμβαῖνον ἐπὶ τῶν ἐντόμων ἐν τοῖς 2ο 

διατεµνοµένοις' καὶ γὰρ αἴσθησω ἑκάτερον τῶν μερών ἔχει 

20. πάντοσε καὶ τρέφεται Ττεπά. Τοχ. Ῥε]]ς. πάντη ἐκτρέφεταί τε καὶ 308, 
πάντη ὅσα ἀεὶ τρέφεταί τε καὶ ΕΤ. 41358. Φφυόμενα ΕΤΝ ΥΝ Το. 16. τούτων 

ου, 90 ΝΧ. 18δ. αὐτοῖς 20 ΥΝ. 
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ν/ ἵπ Ῥοίμ ο ος απά οἩη αἱ δίάθ, απά {εν 
"το νε 5ο Ίοηπς α5 {Πεγ σαη αβαϊπιί]αίε ποιτίσηΏππεπί, 

5 [αοι]0 οἱ πιγίοη πιαγ Ῥε 5εραταίεά ἴτοπι {πε 
: ΑπΠοΓίοΠ; : Ῥιΐε ἵπ {πε οα5ο οἱ πιοτίαὶ οτεαίατες {ἴπε | 

υ]είες οαηποί οεχἰδί αρατί Ποπι {Πί5, αξ ἱπάεεά ἶ5 οενἰάεπί 

8Πί5 ἹνΠΙεὮ Ῥο55ε55 Πο οίπεγ Ῥδγοβίο Ρρούετ εχοερί 
Ιέν οἱ στοινίῃ. 
Έπεῃ {Ώτοισ]Ώ {Πῖς ρεϊποῖρ]ο οἱ πιίγαίοη {ναί Π[ε ἶς απ 
.. ο αἲ] Πνίπρ {Ππίπρς. Αί {ο 5απιε πιο {πε απίπια|΄ 
ο εα]]εά οηπΙγ Ῥερίπς ΝΠεη νε τεαοὮ 5εηδαίίοπ: {0ΟΓ ενεΠ. 

ο]εοίς νυἨίο] ἆο πο πιονα {Πεπηδε]νας ποτ οἵαπσο Εἶείγ 
Ῥαέ Ῥο58ε55 5οηδαίίοη ατα δαῖά {ο Ῥα απἰπιαἰ απά ποῖ 

{ο Ῥε Πνίηςρ. Απιοηςρ {πε 8εη5ε5 {Πεπιδείνες, ἴέ ἶ5 {οιο] 
"πε Πιπάαπιεηίαὶ αἰτῖραίο οἱ αἲἱ απίπια] {οΓπ15. Απά ' 
Έλα πα(τ]είνε Γαποίίοη Ππιαγ εχἰςδί αρατῖ {Ποπ ἴοιςἩ απά 

ΠΠ ΟΓ 66Π5ς, 50 αἶ5ο ΠΠΑΥ {ουσ]ι οχἰσε γν]έλοιέ 4ΠΥ ΟΓ- 
6Γ 8εῃ5ε5. Τις ννπί]α πι να ἶ5 {Ἡε παπιε ϱίνεη {ο 

:.Ο{ {πε 5ο] ἵπ υυλ]ο]ι ρ]απίς «πατε ας Υνε]] α5 απἰπια]ς, αἲἱ 
ἆτο Τοιπά {ο Ρο58εθς {με 5εη5ε οἱ {ουισἩ. ΊΛΗΥ εαοῃ οἱ 

ευ]έες 15 5ο αἱ]οίιεά Ίνα οἶια]] δίαΐε Ποτεαίεγ: Ποετε 1έ 

ΘΑ {ο 5αΥ ἴλμαί {ο 5οι] ἶ5δ {πε 5οµἵος απἀ οεηίτε ΟΓ 
μ59 δίαΐος Ίσετε ππεηέίοπεά απά ἶ5 ἀείογπιίπεά απάἁ ἆε- 

Έλοφδε ρονγετς οἱ πι{σϊίοη, δεηδα{ίοη, απἀρτοίαπάϊπρ απἀ 

ητ. 

 τοσαγά {ο έλος 5ονεταὶ Γαποίοπς, νυπείποι οαςἩ ἶς ἔἶια 
α ρατί οἱ {πε οι]; απά 1 α ρατί, νπείλετ 5ο α5 οΠΙγ {ο Ῥε 

Ῥ]ε ἵπ {ᾗοισ]Ηί ος αοεια]]γ ἵη 8ραοε---ΨΙΕη τερατά {ο 5οπἹε ος 
απεδίῖοῃς 1 ἶ5 ποῖ ἀῑῃοιυ]έ {ο 5εο ἔο αΏδννες, ννλΙ]ε οίπεις 

ἀϊβπομ]είες. Έοι Ἰ]αδί αξ, ἵπ {πε σ.5δε οἱ Ρἰαπί5, 5οπια 

ο ἀϊνιάεά ατε {ουιπά ἴο νε ενεη ΜΠεη 5εραγαίεάἆ {Τοπι 
ποί]ει---ᾱ [αοί γνλίοὮ 56εΠι9 ἔο 5Ίχενν Εναί {πε 9ου] νηελίπ 

π οχἰςίς α5 αοἰπα]]γ οπε {ποιρῃ 1 ἶ5 ροίεπ{ίαΙΙγ 5ενετα!; 5ο 
ἆο νε 5ες Τε Παρρεῃ γυϊ(Ἡ τοδρεοί {ο αποίἶοτ δρεοῖῄῃςο αἱ ώΘι 

' 6ο] {Π {ιο «α5ᾳ οἱ ἱηδοοί5 υΥΠπίοὮ Ἠανα Ῥεοῃ ἁῑνίάεά, ΤΠ 

σαςα, «ας οἱ {πε ἁῑνίάεά ρατίς ροβδεξδες βεηδαίίοη απά 

σ-2 
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9 , λ 4 σας » ν 4 , 
και κιγησιν την κατα ΤΟΠΟΥ, ει ὃ αἴσθησιν, και φαντασίαν 

" Ψ κά Ν Δ κά θ Ν λύ Ν 19 ’ 

καὶ ὄρεξιν' ὅπου μὲν γὰρ αἴσθησις, καὶ λύπη τε καὶ ἡδονή, 

[ο ” 

ξ9 ὅπου δὲ ταῦτα, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐπιθυμία. περὶ δὲ τοῦ νοῦ 

καὶ τῆς θεωρητικῆς δυνάµεως οὐδέν πω φανερόν, ἀλλ᾽ ἔοικε 5 
ο , σ ωλ Ν ω) / ε] / ΄ 

ψυχῆς γένος ἕτερον εἶναι, καὶ τοῦτο µόνον ἐνδέχεται χωρί- 

6 το ζεσθαι, καθάπερ τὸ ἀῑδιον τοῦ φθαρτοῦ. τὰ δὲ λοιπὰ µόρια 

5 

α [ο ΔΝ 3 ’ ᾳϱ 5 ” ” θ ” 

τῆς ψυχῆς φανερον ἐκ τούτων ὅτι οὐκ ἔστι χωριστά, καθάπερ 

τινές φασι' τῷ δὲ λόγῳ ὅτι ἕτερα, φανερόν' αἰσθητικῷ 

λ 3 Ν ο ο κ Ν Δ 9 | / γὰρ εἶναι καὶ δοξαστικᾠ ἕτερον, εἴπερ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι 2ο 

τοῦ δοξάζειν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἄλλων έκαστον τών εἰρημέ- μ 

ψ - αν 9 α , ο ε : » 
11 νωγ. ετι ὃ ενιοις μεν των ζώων ἁπανθ᾽ νπαρχει ταντα, 

Ν δέ , ε νΝ ὁό / - Ν ” ὃ ἷ τισὶ δέ τινα τούτων, ἑτέροις δὲ ἐν µόνον. τοῦτο δὲ ποιεῖ δια- 

Δ κ , ὃ Ν / δ κ. ιά Ε) ἡ / ἁ 
φορὰν τών ζῴων' διὰ τίνα ὃ αἰτίαν, νστερον ἐπισκεπτεον. 414’ 

/ λ ΔΝ ΔΝ Δ 3 / / Δ | 

παραπλήσιον δὲ καὶ περι τας αἰσθήσεις συµβέβηκεν’ τὰ 

λ Ν ν , λ Ἂ ῃ λ ν / ν 9 
μεν Ύαρ εχει πασας, τα δὲ τινας, Τα δὲ µιαν την αναγ- 

, ε , 9 ἃ ΙΙ} 8 ” 9 9 / μα 
ςτ2 καιοτάτην, ἀφήν. ἐπεὶ δὲ ᾧ ζώμεν καὶ αἰσθανόμεθα διχώς 

/ / ο / , Δ Δ ] 3 λέγεται, καθάπερ ᾧ ἐπιστάμεθα, λέγομεν δὲ τὸ μὲν ἐπι-ε 
/ Δ δὲ ' ’ ε / Δ ΄ Ν γ΄ «Κ στήµην το δὲ ψυχήν' ἑκατέρῳ γὰρ τούτων φΦαμὲν ἐπίστα- 

[κ ἄ ε ΄ δὲ Ἆ φαν ε / ΔΝ Ν ε ’ Ν δὲ σθαι' οµοίως δὲ καὶ ᾧ ὑγιαίνομεν, τὸ μὲν ὑγιεέαᾳ, τὸ δὲ 
: / λ ο) ͵ Α . Ψ ΄ »ε Αη ο / µορἰῳ τινὶ τον σώματος ἢ καὶ ὅλῳ' τούτων ὃ ἡ μὲν ἐπιστήμη 

παρα ος Δ Δ Φθν ) Δ / λ ω ΕΑΝ η τε καὶ ὑγίεια μορφὴ καὶ εἶδός τι καὶ λόγος καὶ οἷον ἐνέρ- 
νο ; Αα ε 9 α 9 Α. εον οτε ᾗ 

γεια τοῦ δεκτικοῦ, ἡ μὲν τοῦ ἐπιστημονικοῦ, ἡ δὲ τοῦ ὑγιαστι- ιο 

35. οὐδὲ ΤΟΝ ΥΝΧ. 33. διαφορὰς ΤΝΧ. 41414. ἐπεὶ δὲ] ἔτι δὲ οοπ]. 
Τγεπά. 7. ὑγίεαν Χ Ρῃγ. 3, ὑγίεια ΕΙ,ΤΙΙΝ ΥΝ, ὑγιείᾳ Ττοπᾶ. Του. Β2. | 
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Ὕνεγ Οἱ Ἰοσαἱ πιονεπιεηί, απἆ { δεη5αἴίοῃ, {ἶεη αἶδο ἵῃ 
-πιαρίπαίίοη απἀ ἀεδίτε: {ο Ἠηετε 8εΠ5 

ποτε ραΐπ απά Ριεαδατο Γοἶ]ον αἶδο α5δ οοποοπιζαπίς, 

πετε Ρραῖη απά Ρ]εαδιτε εχἰςί, αρρείίίᾳ {5 αἶδο ΠεςςδδαΓΙΥ 
ΑΛΠΠΥΤερατά οἩἳ {πε οἴμεγ Παπά {ο Γ6αδοηΠ απά {πα 

οΓ ΠιουρΏί ννε Ἱανε αξ γε πο οὐνίοις {οί {ο αβΡρεα[ 
5οη Πον/ενει νγου]ά 5Θεπῃ ἔο οοπςίἑηίε α ἀϊ[βεγεπί ρ]αςα 

Ποπ ἴλοςε ν/ε Πανε αἰγεαάγ ποίῖοεά απά ἴῖ αἶοπε αἁπιίέ5 

Εἴοη α5 ἴο είεΓπα] ἴποπι {πε ρειϊμαδία. Βιί ας {ος 
εγ Ρατίς οἱ 5ο], ἴΐ ἶ5 οἶεα: {.οπι ἴλεςα «οηςἰἀεΓαίίοης Ε]αί 

το ποῖ 5εραταίεά ἵπ {πε ν/αγ λαί 8οπιε πιαϊηίαίπ. Αί 
| πε Εἴπιε ἵε ἶ5 ενἰἀεηπί ναί ἵπ ΠνοισΠί απά Ὦγ αὈφίταςίίοη 
” πιαν Ῥο ἀῑνίάεά {τοπι οπο αποϊμετ. ΤΠ φεηκϊνίεν ἴ5 

πα σ, ἴηο τεβεο(ίνε [αου]έγ αποΐµος, {{ ἵε Ῥο οπο ἐλίπςσ ἴο 
«αΐ1οη, αποίπετ ἐλίπσ {ο εχετοίδε τεβεοίίοηπ. Απά (Πί5 

Ποὶάς ροος αἰδο ο{ {πε οέπεΓ Ρονεί5 νΠίοἩ Άανε Ῥεεῃ 

ορεοξίπρ ἔλεδε νατίοις Ῥονναίδ, έλατο {6 8οπις απἰπιαΙ5 

| Ῥοβδες5 {Ἡεπη αἱ!, οίπεις νΥπίο] Πάνε πιεΓε]γ 5οπιε οἱ {πεπι, 
πεις αραΐη ν/ΒΙοἩ Ἠανε Ῥαΐ οπε οΡ]γ. 1 5 Επί ν/ΒίοἩ 

{λε ἀϊἰβετεῃπος Ῥείνγεεη οπε οἶαςς οἱ απ[πιαϊἰ5 απἆ αποί]εγ, 

1 Ενα τεᾶδοη {ΟΥ {ἐπί {αοί «η οηΙγ Ῥα ἱπνεςήραίεά α[ίεί- 

ΤΠε 6απιε {Πίπρ πιαγ Ῥε ποϊίοεά αἶδο α5 Γερατάς {πε 

-.Φοπις απ]πια]5 Ἠανε αἱ] οἱ {λεπι, οἴμετς Ἠανε Ῥιέ 5οππς, 
αΠιτά οἶαδ5 Ῥοβδεδδες οη]γ {]λαί οΏε 5εΠ5ε ΨΠΙΟἩ {5 πιοδε 
ΠσαΡ]ε---νίΖ. (ους]Ἡ. 
, ἔλεη, απά δοη5αξίοη ατα ναί πιασ]ς πε απἰππαίε.] Βιί 

Ἅτε Ώνο Ίναγς ἵη νυλίοὮ Ὑνα πιαγ 5ρεα]ς οἱ ἴπαί Ὦν ν/ΠίοΠ 
ε απά Ώανε »εηδα(ίοη ]μδέ α5 αἷφο ἐἶλαί ὮΥν νΥΠίοὮ νε πουν 

Ῥε επιρἰογεά {ο ἀεποίε εἰπει Κπον]εάσε ο: ἴπα πιϊπά, 
{Ἡ οἳ νΏῖο] ννε ατε ἵπ {με Παδίί οἱ δρεακίης ο{ Ρεορ]ε α5 

90 ἄἱ5δο Εἶαί ῬΥ αΠίοὮ νο αἴο ἵπ Ἠεα]ίῃ ἀοποίος. οη 

μ ος {έ πιαγ Ρα ίις πγποἰε οἱ ἵ. Νοι οΓ ἴηεδε {νο 
κβΦΑΗ απά Ποα]Ώ αΓα ναί νε πιαΥ ἴεγπι {πε ἀείει- 

ἵπρ {ογπι απά ποίίοη απἀ 5ο {ο δρεα]ς {πε τεα]ἰζα{ίοη οἵ 

τοοῖρίοη {αου]έγ, ἵ η ἴπο οπε οᾶσο οί Κπονῄισάρε, ἵΠ {λα οί]ιει 



7ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β, 

Αα ω) 4 3 νὰ ’ Ν / ε ων 

κοῦ (δοκεῖ γὰρ ἐν τῷ πάσχοντι καὶ διατιθεµένῳ ἡ τῶν ποιητι- 
ων κο Α φψ ε δν] δὃ α - Α Ν κὠν ὑπάρχειν ἐνέργεια), ἡ ψυχὴ δε τοῦτο ᾧ ζῶμεν καὶ 

3 ή Ν ΄ ’ ιό / Ἆ ” αἰσθανόμεθα καὶ διανοούµεθα πρώτως' ὥστε λόγος τις ἂν εἴη 
ν - 99 ν 2 π ο 9 ὁ τς , . η 

12 καὶ εἶδος, ἀλλ᾽ οὐχ ὕλη καὶ τὸ ὑποκείμενον. τρυχῶς γὰρ 
” 3” Ὡω) ω 

λεγομένης τῆς οὐσίας, καθάπερ εἴπομεν, ὧν τὸ μὲν εἶδος, 

τὸ δὲ ὕλη, τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν τούτων δ ἡ μὲν ὕλη δύναμις, 

τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια" ἐπεὶ δὲ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἔμψυχον, οὐ 
λ ω) / 9 3 / Αα 3 ” Φα ’ / 

τὸ σώμά ἐστιν ἐντελέχεια ψυχῆς, αλλ αυτη σώματός τι- 
” α ο ” 

άτ/ νο. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ὑπολαμβάνουσιν οἷς δοκει μήτ' 
.ό ’ ο ’ ο.) ’ ε , - 9 ἄνευ σώματος εἶναι µήτε σώμά τι ἡ ψυχή' σώμα μὲν 

Χ 3 ” ’ ’ Δ ας ῳ) Ε] ιά γὰρ οὐκ ἔστι, σώματος δέ τι, καὶ διὰ τοῦτο ἐν σώματι 
ε ΄ Ν 3 ’ ’ Ν 5 4 ε ή ὑπάρχει, καὶ ἐν σώματι τοιούτῳ, καὶ οὐχ ὠσπερ οἱ πρότε- 

3 Αα 5. 3 / 3(}λ ’ 3 / ρον εἰς σώμα ἐνήρμοζον αὐτήν, οὐθὲν προσδιορίζοντες ἐν τίνι 
Δ Φ / 503 / α ’ / Λ καὶ ποίῳ, καΐίπερ οὐδὲ φαινομένου τοῦ τυχόντος δέχεσθαι τὸ 

4 ε 6 τς τυχόν. οὕτω δὲ γίνεται καὶ κατὰ λόγον’ ἑκάστου γὰρ ἡ ἐντε- 
Α - ο 

λέχεια ἐν τῷ δυνάµει ὑπάρχοντι καὶ τῇ οἰκείᾳ ὕλῃ πέφυκεν 
Ε) / φ λ κ 5 / ’ / 3 Δ / 9) ἐγγίνεσθαι. ὅτι μὲν οὖν ἐντελέχειά τίς ἐστι καὶ λόγος τοῦ 

, 3” 8 ’ κ 3 ” δύναμιν ἔχοντος εἶναι τοιούτου, φανερὸν ἐκ τούτων. 

17. δὲ] οπ. ὉΥΥΝΧ Ττεπά. 33. προσδιορίσαντες 30 Χ. 28. τοιουδὶ 

εἶναι 90 Χ. 
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15 νι]ναί | 5 {ακοαπ {ο Ῥε {1ο Ἠοπιο οἱ {πα πιαπΙ{ε5ίαξῖοη οἱ {1ο 

 Ίοτοςς. Φου] {πει ἶ5 Ενα οπἱσίπα] απά Γαπάαπιεπία] στοιπά 
ας Η{ς, οἳ ος δεηδα{ίοη απά οἱ ους τεαδοπίης. 1{ [οιοννς 

ε ἴπαί {ια 5ο] πιαςί Ῥο τερατάεά α5 α 5οτί οἱ {οσπι απάἀ 
ΊεΓ ἴπαη ας παίίεΓ απά αξ υπάστ]γίης φαΏ]εοί. Έου {ια 

.Φιροίαπεε ἶ5, α5 Ὑς Πανε Ώείοίο τεπιαγκαά, επιρ]ογεά 

- : Ἡ παν ἀεποῖε εἴἴπεί Τπε 5δρεοιῃς Τοίπι, οἱ {πε 

βαΏοίταίέαπα, ος Ελίτά]γ Ενα οοπιὈἰπαξίοη οί {πε νο: απά. 

ἀῑβειοεπί αδρεοί ο[ εαν {να παίζει οἱ βυβδίταξαπι 
ια Ροΐεπεία]--αεουπᾶ, Ἡλετεας πε Γοτπι ἶ8 {πε Ρετ[εοί 

πι... 9ἶποο ἔἶοη ἵξ ἶ5 ἔμα ρτοάαοξ οἱ έἶο ἔννο έἶαί ἵ6 
Τὲ σαπηοῖ Ῥο Εἶαί έλα Ῥοάγ ἵ5 ελα Γα1] τεα]ἰζαξίοη ος 
2η οἱ εἶε 5ου]; ταίπεγ οἨη ἴλε εοπίτατν ἵε ἶ5δ (με 5ο] 

Ώο {11 τοα]ἰζα(ἴοη οἳ 5οπιε Ρος. 
{αοἳ {α]]γ «αρροτίς {ἔἶε νίεν’ ο{ έἶοδα νΥηο Ἠο]ά Εἶναί ένα 

πο ἱπάερεπάεπί ο{ 5οπ]ε 5οΓί οἱ Ροάγ απά γεῖ ποῖ {ο Ῥα 

οά νι α Ῥοάγ ο αΠΥ 5οτί νλαίενετ. Τ]ε (ταίῃ ἶ5 ελαί 

' ποξ Ῥοάγ Ῥιέ 1 ἵ φοπιεμίπσ νΠπίεἩ Ῥείοπρ {ο Ῥοάγ. 
οΏσς Γαγίηει ἵέ εχἰσίς ἵπ α Ῥοάγ απά ἵπ α Ροάγ οἱ 5ο απά 

"παίξτε, ποῖ Ιεί απἀείεγπιίπεά ἵπ {πα να ἴπαί εατ]ῖαος 
Ἰπέγοάιιοσά {ε Ιπ{ο {λε Ῥοάν νη]λοιέ ἀείετπιϊπίπρ Ῥερδίάες 

πά γν]αῖ 5οτί οί Ῥοάγ ἵξ να», αἱέλοισ]ι ἴε ἆοες πο ενεῃ 
5 ἔποιρΏ απγ σαδιαὶ ἐΠίπσ αἁπιξίεά απΥ οἴπει οαδιαί 

5 58ΠΠς οοπε]ιδίοηῃ ΠΠαΥ Ῥε τεαεπεά αἷδο οἩ α ᾖ710Υ1 

5. ΤΠε {111 τεαΠζαίίοπ οἱ εαοἩ οΡ]εοί ἶ5 πα{αΓα]]γ τεαςῃεά 

(λίΠ Ενας νυπίοὮ 15 ροίεπ{ία]Ιν εχὶδίεπί απἁ υηΠπίω ελαί 

| οαΏσίταέυπα νυλπίοῖ ἵ5 αρρτορτίαίς ἔο ΙΕ, Τὲ ῖ5 οἶατ ἔλει 

[ος σἵοη οἱ {πε Ιάεα οἱ {ναί νΥπίοἩ πας ροίεπ/{Ια]]γ {ἶνα Ρούγες 

'Οο{ δΗςἩ α οἨαγασίες, 



72 ΠΠΡΙ ΨΥΧΗΣ Β, 

ἅτ ΤΠ. Τῶν δὲ δυνάµεων τῆς ψυχῆς αἱ λεχθεῖσαι τοῖς μὲν 
ε / ιοὺ ή 4 Α ιν Φα κ Μο 
υπαρχουσι πασαι, καθάπερ ειποµεν, τοις δὲ τινὲς αντων, 29 

νά δὲ ’ / ὃ ’ 9) ” , ε] ἐνίοις δὲ µία µόνη. δυνάµεις ὃ εἴπομεν θρεπτικόν, αἴσθη- 
3 Ν Δ ε 

6 2 τικόν, ὀρεκτικόν, κινητικὸν κατὰ τόπον, διανοητικόν. ὕὑπ- 
ή Ν ου) Ν η) Ν Δ /’ σας Ν 

άρχει δὲ τοῖς μὲν φυτοῖς τὸ θρεπτικὸν µόνον, ἑτέροις δὲ 
Φ' / ΔΝ λ 2 ϐ ’ 3 δὲ Δ α] / ΔΝ Δ ν΄ 

τουτο τε και το αισύγητικογ. ευ οε το αἰσθητικόν, καυ το 414”. 

ς , » ν ν μες / ν κ) Δ , ὀρεκτικόν' ὄρεξις μὲν γὰρ ἐπιθυμία καὶ θυμὸς καὶ βούλησις, 
Ν ΔΝ ν / » Υ / ο) 3 ’ Ν ε ΄ 

τὰ δὲ ζῴα πάντ᾽ ἔχουσι µίαν Ύε τῶν αἰσθήσεων, τὴν ἀφήν' 
8 δ᾽ » θ ιν η ον ῃ Ν λὁ ν Δ 
ω αισύησι» υπαρχει, τουτω ΊΟονχ τε και Αυπη και το 

]δύ Ν λ ιά  Ἠ δὲ 4 Ν « 3 θ ον φν 

ἠδύ τε καὶ λυπηρὀν, οἷς δὲ ταῦτα, καὶ ἡ ἐπιθυμία' τοῦ 5 
«παρών ος ι 

6 3 γὰρ ἡδέος ὄρεξις αὕτη. ἔτι δὲ τῆς τροφῆς αἴσθησιν ἔχουσιν' 

ἡ γὰρ ἀφὴ τῆς τροφῆς αἴσθησις' ξηροῖς γὰρ καὶ ὑγροῖς 

καὶ θερμοῖς καὶ ψυχροῖς τρέφεται τὰ ζφα πάντα, τούτων 

δ αἴσθησις ἀφή: τοῖς δ ἄλλοις αἰσθητοῖς κατὰ συµβεβη- 

κός: οὐθὲν γὰρ εἰς τροφὴν συµβάλλεται ψόφος οὐδὲ χρώμα 
δὲ 5 ’ ον, δὲ ΔΝ ᾳϱ ω) ε Αα 9 , Α δὲ πα 

ουὀοε οσµη. οοε χυµμος εν τι των απτων εστιν. πεινα οε και 

’ 3 ’ Ν ε ΔΝ ο) ων) 9 Α ε 9 

δίψα ἐπιθυμία, καὶ ἡ μὲν πεῖνα. ξηροῦ καὶ θερμοῦ, ἡ δὲ 
, ο] 9 ε [ο ε Ν ΔΝ Ὡ σ / ’ 

δίψα ψυχροῦ καὶ ὑγροῦ' ὁ δὲ χυμὸς οἷον ἤδυσμά τι τούτων 
3 ’ / Ν ΔΝ 2 Α ο α ο. ον ” 

ἐστίν. διασαφητέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕστερον, νῦν ὃ ἐπὶ τοσοῦτον 
α) ή ο α ιά ο) 3” ε Ν ΔΝ ” ε / 

εἰρήσθω, ὅτι τῶν ζῴων τοῖς ἔχουσιω ἀφὴν καὶ ὄρεξις ὑπάρ- 
ΔΝ μ ΄ κά οά 3 / δὁ δ4 χει. περὶ δὲ φαντασίας ἄδηλον, ὕστερον ὃ ἐπισκεπτέον. ἐἑνί- 

Δ Δ ΄ « ΄ νο Δ νν / / 

οις δὲ πρὸς τούτοις ὑπάρχει καὶ τὸ κατὰ τόπον κινητικόν, 
α ον Ν να ΔΝ / Ν 9' 8 3 [ή . 

ἑτέροις δὲ καὶ τὸ διανοητικόν τε καὶ νοῦς, οἷον ἀνθρώποις καὶ 

31. αἰσθ. ὀρεκ.] ὀρεκτικὸν αἰσθητικόν ΙΤ Το. 4140 6. ὄρεξίς ἐστιν 

αὕτη ΘΤΟΧ. 9. τών δ' ἄλλων αἰσθητῶν νυ]ς. 13. τιοπι. 90 ΥΧ. 

15. διωρίσθω 9ΌΝΥΧ. 

- 5 
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6ΠΑΡΤΕΚΕ ΙΠΙ.. 

Γ Εἶνε Ῥον/ει5 οί 5οιἱ νΠίοἩ πανε Ῥεεπ πιεηίϊοπεά, 5οΠ18 
ΠίδΠι5, α5 ας Ῥεεῃ φαἷά, Ῥο5σε5ς αἲ!, οἴπεις ασαίπ α Γενν, ννλί]α 

΄εἶαδς ροβ5ε55ε5 οπε οΠΙΥ. ΤΠε ΡονεΙ5 ἵπ αιεδίοη ατα 
Γ πιτίίοη, οἱ 5εηδα!ίοη, οἱ ἀεσίτε, οἱ ]οσαὶ πιονοπιοπέ απάἀ 

5. Ῥ]αηπίς Ροδδς55 {πο Πιποίίοπ ο πιἰγίεοηπ ΟΠΙΥ: 
α{ιγες ανο {Πί5 απἆ αἷςο {πο [αοι]{γ οἱ 5εηδαίίοπ; απά 

ο. ἴπεη {Που πιυσί αἶδο Ἠανα {πο {ασ οἱ ἀεδίτε: 
' ας αΏρς ---απέ- ραδδίοη απά υνῖςῃ Απίπια]5 

4 ου εχοερίίοη Ῥο55ε55 οπε αἲ Ἰεαδί απιοηπς {λε 

νϊΖ. {ουςοὮ: απἀ ἨΊείενετ α [αοι]έγ οἱ 5εης5ε ἶ5 ΡΓεδεπί 
οπιραπίεά ὮΥν α {εε]ίπρ οἱ Ρἰεᾶαδατο απἀ ραΐη, απά 4η 

νιπίςὮ ἶ5 Ρἱεαδαπέ οἱ ραϊπ[ι]. Βιί κΏετε ἴηεςα ας ΡΓοδεηί, 

Πίο 5 αἱδο: {ος αρρείείίε ἶ5 {ο ἁαδίτε οἱ νηαί ἵ5 
ο... η « ] ο ας) αν, πμ, 

5, αἲ] απἰπιαϊἰ5 Ἠανο α 5εηΏ5ε {ο ποιγίςΏπιεπί---νίΖ. {ουο] 

5 Ὦγ πιεαης οἱ ἐλίησς ἁτγ απά πιοίδε, ποί απά οοἰά, εαί . 
παὶ5 ατε {εά: απά {οιςο]ᾗ ἶ5 ἔπο 5εΠ5ε ΥΥΠΙεὮ ἀϊτεςί]γ Ρετ- 
ε56. Ας {οΓ{ί]ε οΡ]εοί5 οΓ οίΠπετ 5εῄῃ5ε5, ΟΠ {Πε οοΠίταΓγ, ἴε 

ἱπεϊάεπίαΙ]γ ναί {λε ατε Γεά ὮΥ ἔἶνετη; {ος πεϊλει 5οιιπὰ 
οὐσ που δπηε]] ἀϊτεσί]γ οοπίτίραία {ο [οοᾷ. ἘἰανοιΓ αραίπ 

ἀεά υπάει {πε εἶασς οἱ (Ππίηπσς (λπαί ατα {αηρίριε. ἈΝου 
-απά λίγο, νυΏίεὮ αἲίας] {ο ἰαδίς, ατα {οπις ο{ αρρείῖίς, 

ες Ῥείπσ οοποειπεά νε ναί 5 ος απά ἆἁτγ, Πίγδε νε 
18 οοἷά απά πποἰσέ, νγλ]]ε Πάνου ἶ5 α5 1{ Ίνοτε {πείς δεαδοπίης. 

.5ε δυρ]εοίς ν/ε πιιισί α[Πεγινατάς ἀΐδοιςς υνϊὮ πιοΓα ἀείαϊ]. 
Ἠ]]ε ἴξ ποεά οπ]γ Ῥε αδθετίθά {ἴλαί ἴποςο αηἰπιαϊ5 υνΠίοῖι 

5 {πε 5εῃ5ε οἱ {ομοὮ Πανε αἶσο {πε αγ ριίο οἱ ἀαδίτο. 
Ἱετ ἵπ αἀάϊίοη ἔἩογ Ροδδεςς ἱπιαρίπαίίοη ἶ5 απ οΏδοιτε 
{ ΝΠίοὮ παιδί Ῥε Ιηνεςείραίεά α[ίεγν/ατάς. ΦΟΠΙε απἰπια]5 

5, Ῥοδίάς ους] {αομ]είο5, {πο Ῥοννετ οἱ ]οσαὶ πιονεπιεπί 



74 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ἩὮ, 

ν Αα οφ ’ 3 ἊἎ Ν ’ Α η κά Ν 

ὃ 5 εἰ τι τοιοῦτον ἕτερόν ἐστιν ἢ καὶ τιμιώτερον. δῆλον οὖν ὅτι τὸν 
Ρος ’ 8 Ἆ ” / ωὸ ΔΝ / αὐτὸν τρόπον εἷς ἂν εἰη λόγος ψυχῆς τε καὶ σχήματος. 2ο 

ϱῖῖΙΑΛµσρρυ.-----. 
᾿ 9 Α ω Ν ΝΔ ’ ’ 9 ΔΝ 4 αν 

ουτε γὰρ ἐκεῖ σχήμα παρὰ τὸ τρίγωνόν ἐστι καὶ τὰ ἐφεξῆς, 
νΨ νο ῳ) Δ Δ λ 3 ὧε / ο Ν 

ουτ΄ ἐνταῦθα ψυχὴ παρὰ τὰς εἰρημένας. Ὑγένοιτο δ ἂν καὶ 
ο δρ) ο / / / Δ 3 / λ ωφ ἐπὶ τῶν σχημάτων λόγος κοινός, ὃς ἐφαρμόσει μὲν πᾶσυν, 

3), .) . Ν ” / ε ’ Δ Ν ον ο) ἴδιος δ) οὐδενὸς ἔσται σχήµατος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς 
3 / . Δ ο . Δ λ / Ν εἰρημέναις ψυχαῖς. διὸ γελοῖον ζητεῖν τὸν κοινὸν λόγον καὶ ε» 

. Ἡ ’ κ ο. ον ον Δ .) Ν ” α ” 3. 

ἐπὶ τούτων καὶ ἐφ ἑτέρων, ὃς οὐδενὸς ἔσται τῶν ὄντων ἴδιος 
Δ ” ” 

λόγος, οὐδὲ κατὰ τὸ οἰκεῖον καὶ ἄτομον εἶδος, ἀφέντας τὸν 

 ότοιοῦτ λησίως ὃ ἔχει τῷ περὶ τῶ Ἵ ὶ ουτον. παραπλησίως ὃ έχει τῷ περὶ τῶν σχημάτων καὶ 
Δ Ν / 9 Ἀ Δ Ε) αν. α ε / ’ τὰ κατὰ ψυχήν' ἀεὶ γὰρ ἐν τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάμει 
Δ ή ν ή Α ΔΝ 8. ων Ε) ΄ 

το πρότερον ἐπί τε τών µάτων καὶ ἐπὶ τών ἐμψύχων, 2ο 
Ὡωὶ ε] ΄ Ν ’ 3 3 ζωὴ Δ . 

οἷον ἐν τετραγώνῳ μὲν τρίγωνον, ἐν αἰσθητικῷ δὲ τὸ θρεπτι- 
, φ »ο : / ο νο / 2 ΄ ἱ κὀν. ὥστε καθ έκαστον ζητητέον, τίς ἑκάστου ψυχή, οἷον τίς 

[ο ευ - 

6 7 φυτοῦ καὶ τίς ἀνθρώπου ἢ θηρίου. διὰ τίνα δ᾽ αἰτίαν τῷ ἐφε- 
μὴ φ ” / 3 Ν Ν . Αα ΔΝ α. 

ξῆς οὕτως ἔχουσι, σκεπτέον. ἄνευ μὲν γὰρ τοῦ θρεπτικοῦ τὸ 415 
3 Ν 3 ” Α 1] 3 ο) ’ Ν 

αἰσθητικὸν οὐκ ἔστιν' τοῦ ὃ αἰσθητικοῦ χωρίζεται τὸ θρεπτι- 
ΔΝ 3 [ο] ο) ’ .» Ν ον ὃν [ων ” ” 

κον ἐν τοῖς φυτοῖς. πάλιν ὃ ἄνευ μὲν τοῦ ἁπτικοῦ τῶν ἄλλων . 
3 ω) γ αἰσθήσεων οὐδεμία ὑπάρχει, ἀφὴ δ᾽ ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρ- 

Ἡ Ν . , 39 ” 3” 3 3 3 ” 

χει πολλα γὰρ τών ζῴων οὐτ οψιν οὔτ᾽ ἀκοην ἔχουσιν ; 
ασ 9 . ., θ λ Α 3 θ Ἀ δὲ λ λ 

ουτ ὀσμῆς αἰσθησιν. καὶ τῶν αἰσθητικών δὲ τὰ μὲν 
” ΔΝ Ν ΄ ’ ΔΝ 9) . ιά ο) 

έχει τὸ κατὰ τόπον κινητικόν, τὰ οὐκ ἔχει. τελευταῖον 
ΔΝ Ν Ε] [ή ΔΝ Ν ΄ .» Δ ΔΝ ε 

δὲ καὶ ἐλάχιστα λογισμὸν καὶ διάνοιαν' οἷς μὲν γὰρ ὑπ- 
΄ Ν ω) ων ’ Ν Ν ΔΝ / . 

άρχει λογισμὸς τών φθαρτών, τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, 
ν΄ ῶμης Αν βΒὶ ὁ ο 3 α ’ 5 Δ α μ οἷς δ ἐκείνων ἕκαστον, οὐ πᾶσι λογισμός, ἀλλὰ τοῖς μὲν το 

10. καὶ ο. ΏΡΓΥΥΝ. 25. κοινὸν] µόνον οοπ]. ΦΗ5. 82. ὥστε καὶ καθ 
Κ.Τ.λ. ΤΟς. 415" 2. θρεπτικόν, οἷον ἐν τοῖς φυτοῖν. Το. εχ εᾱ. ῥη. 6. ὄσμης 

ὅλως αἴσθ. ΘΤΟΥΧ, ὅλως οπι. ΕΥ. δ. ἐλάχιστο ΘΟΥΥΝΣΧ. 



ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ ἩΠ 3 δν ςσ---7. 75 

5 οἶσαί Ώπεη {ἶλαξ ἔηοτςα ἶς οης σεπετα] ἀεβηίεοη οἱ 5ου 

πποτς Πο Ι655 {ἶαη {ποτα ἶδ οπο ἀθβπίῆοη οἱ βριτο, 
Ιῃ ἴε Ἰαΐξίετ «α5α μετα 5 πο βσιτα οίμει ἴπαῃ {πε 

ε απά {πο Πσιτες ν/Ώ]ο]Ὦ Γοἱ]ον; οἩ ἴε, 5ο πείπεγ ἵπ {πε 

φομ] 5 (λετε αΠΥ [οτπι οἱ Τε Ῥεγοπά {ποδο ΝΠίοὮ Ίνα 
επιπιεταίεά. Νο ἁοιαδί ἴε 5 ροδβῖρ]ε {ο Ώανε ἵπ Γε[εγεπος 

αγ65 α ΟΟΠΊΠΙΟΠ ἀαβηϊεοη νυπίοὮ υν] δαἱέ αἲἱ βρατες απά 
Ρεου]αΓ]γ ελαταςίοτίδίϊο οἱ πο οπο -Πσιτο ἵπ ρατίοπίας, 

κε σεπεταὶ ἀεβηβίοι ἶ5 Ροδδῖρ]ε αἷδο ντ] τεδροοί ἴο 
πῃς οἱ 5ου] νγλίο] να Ἰανα παπιαά. [ῬΒιΐ 5µε] «ΟΠΙΠΙΟΠ 
οΠ5 αΓε ΠἹεΓο αὈδίταςίίοης.] Απά Πεποε ἵε {{ αΡδιτά Ῥοΐλ 

..«.5ε απἆ ἵηπ οίπετς {ο 5οε]κ {ος α απίνειδαὶ ἁαβηϊίοῃ 

9Ἠα]] Ῥα Ροεου]ίας {ο πο οπα {οτπι οἱ εχἰδίεποο ΠΟΓ 
"νητα τείεγεηςς {ο {λε ραγοιίατ απά ἱπάϊνίάια] 5ρε- 
Φε] σοπΊπιοη ἀεβηϊίοι πιαΚες 115 περ]εοί Ρρατίίοι]ατ 

ἀϊ[Πετοπί Γοτπς οἱ 5ου] ἴΠ Γαοῖ 5ίαπά {ο οπε αποίῃε: ἶπ {πα 

3Υ α5 ἆο έ]ο 5ενογα] 9ροείος οΓ Πρυτο: Ρο(Ἡ ἴπ {πε οαδε οί 
απά οἱ απἰπιαϊε Ῥεΐησ», {λα 5 εχίσίς 
Υ ἵη ελα Ἰαΐετ. ΤΠιας ἔπε ἐτίαπο]α ἵ5 οοηίαϊπεά νηθΠίη 

ατα απά αΙπι]ατ]γ ἵη Ώλε [αοι]γ οἵ 5εηςε ἴπε Ταποίιοῃ οἵ 

υ. 15 ἱπαρ]τοῖεῖν οοηίαίπεάἀ. Της ννε πιιιδέ Ῥυδη. οις ΙπαΙΙΤΥ 

ἵο ραποι]αγς απά ασὶς ν]ιαξ 15 Έπε σοι] οἳ σας] {οτπῃ ο{ οχῖςῖ- 
5 [ου εχαπιρ]ε υνλαί Τ5 {παί οί α Ρἱαπί ο: οἱ α πιᾶη οἵ 
πα Ὀγηίο Ῥοασί. «Ίλα παιδί ἱπαμῖτο αἶθο ΝΗΥ {ευ δίαπά ἵῃ 
8η οτάεΓ ΟοΓ 5µςοςθςδοίοη. Τῆο 5οπαί(ῖνα παίατα, {ΟΥ ἱηδίαποε, 

: ζουπά νλιοιέ ες πισίνα: απά γοί έλα πιιτ]εῖνα ἶ5 [οιπά 

έεά {τοπι {μα δεησί(ΐνε, ας ἵπ {Ἡε ο.δε οἱ Ρρίαπίς. Ἰλ/Ηοιέ 
εη5ε οἱ {οιςἩ, αραΐΏ, ποπε οἱ {ιε οἴμει 5εη5δος ἶς ΡΓεδεηί, 

ΤΟΠ ἵ ἶ5 Γοιπά αρατί {{οπι ἔλα οἴμεις5: πιαπγ απίπια]6 
οοίης πε[ίμει οἶσΏί πο; Πεασίηρ ΠΟ {]ιε 86ης ΟΓ 5πιεΙΙ. ο 
5 απἰπ]α]5 ζ φορςςο οἱ {πο {αοιμ]ῖες οἳ 56Π56 5οπιείίπιες 

6, Φοπιείίπῃες ἐο ποῖ Ἠανα, {πο {αοι]έν οἱ Ίοσαὶ πιονεπιεπέ; 
Ππα]ϊν {πε , απια]]εδέ οἶαδ ροβ8ε5ς αἶσο τεβεοίίοη απάἆ 
(απάΐπρ. πά αἱ] πιοτίαἰς ἐλαί ροβδεςς {πο {αοιΙίγ οἱ 
{Πρ Ῥο55εςς ᾿αἶδο αἰἱ {πε οἴπες Ρον/εΓ5, ΨπεΓσας ἴποςε {λαί 

655 εἁο] οἱ ἡμή οίμει5 ἆο ποί ἵπ ϱεΝνΕΙΓΥ «δε Ροβδες5 
ΟΠ; 50ΠΙ6 π {αος ἆο ποί ενεηπ Ῥο5δε5 ἱπιαρίπαίίοῃ 

| 
ι 
Ἱ 

| 
| 
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οὐδὲ φαντασία, τὰ δὲ ταύτῃ µόνῃ ζώσιν. περὶ δὲ τοῦ θεωρη- 
ο -ο Ἡς κά ΔΝ κε ε Ν ’ ε ΄ 

:τικου νου ετερος λόγος. οτυµενουνο περι τουτων εκαστουν 

λόγος οὗτος οἰκειότατος καὶ περὶ ψυχῆς, δῆλον. 

ΓΥ. ᾽Αναγκαῖον δὲ τὸν μέλλοντα περὶ τούτων σκέψιν ποιεῖ- 

σθαι λαβεῖν ἕκαστον αὐτών τί τί ἐστιν, εἶθ᾽ οὕτως περὶ τῶν ἐχο- 
ο ορι Ὅδεε.-... 

µένων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὀιζητεν, εἰ δὲ χρὴ λέγειν τί ἔκα- 

στον αὐτῶν, οἷον τί τὸ νοητικὸν ἢ τὸ αἰσθητικὸν ἢ τὸ θρεπτι- 
/ / .4 ϕ / λ ο) Δ ή, Δ » / κόν, πρότερον ἔτι λεκτέον τί τὸ νοεῖν καὶ τί τὸ αἰσθάνεσθαι;" 

πρότεραι γάρεϊσι τών δυνάμεων αἱ ἐνέργειαι καὶ αἳ πράξεις κατὰ 
ο ιόνιςς ορ 

ΔΝ / 3 3. κά ’ 2 σ ή Ν 3 ’ τὸν λόγον. εἰ δ οὕτως, τούτων δ' ἔτι πρότερα τὰ ἀντικείμενα 
οοο.ΆΆῦ βπ. -”-- 

Αα ΄ ας / ων Ἆ / ΄ Ν ΔΝ δεῖ τεθεωρηκέναι, περὶ ἐκείνων πρὠτον ἂν δέοι διορίσαι διὰ τὴν 
ΜΕ κ εν Ν ὴ ΔΝ α) ῳὶ ΔΝ ωὸ ιό αὐτὴν αἰτίαν, οἷον περὶ τροφῆς καὶ αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ. ὥστε 

ων ΔΝ -ν . ’ / « ΔΝ 1 πρώτον περὶ τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον' ἡ γὰρ θρεπτικὴ 
Ν ΝΔ ο) 4 ε ΄ κ ΄ Δ ΄ 

ψυχὴ καὶ τοῖς ἄλλοις υπάρχει, καὶ πρώτη καὶ κοινοτάτη 
ο φις 8 Α » ἃ ε. φαν ν ΦΟΝΟ λ δύναμίς ἐστι ψυχῆς, καθ ἣν ὑπάρχει τὸ ζῆν ἅπασιν. ἧς ἐστὶν 

ἔργα γεννῆσαι καὶ τροφῇ χρῆσθαι. φυσικάτατον γὰρ τών 
ευ ο) α κά / Ν μ ’ ο λ / ἔργων τοῖς ζώσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ πηρώµατα, ἢ τὴν γένε- 

σιν αὐτομάτην ἔχει, τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό, ζῴον μὲν 
ζῴ ᾿ δὲ Φϕ , ο αν Ίσα ΔΝ ῳ) θ ’ / ω 
Φον, φυτὸν εώῴυτον, ινα του αει και του σειου µετεχωσιν ή 

[5 

2ο 

Ν 3 | ΄ ο / 

δύνανται πάντα γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται, κἀκείγου ἕνεκα πράττει αις' 
φ ’ Ν , ΔΝ χ αν ο ὃ / Δ Ν ρὲ Δ 
οσα πράττει κατα φύσιν. [τὸ ου ένεκα Ουττον, το µεν ου, το 
δὲ 8 3 ΝΔ νο ο) ἱδ ” α.δἁ ν Αα 0 , - 
ε ᾧ. ] επει ουν κοινωνειν αουνατει του αει καιτου σειου τη συν- 

εχείᾳ, διὰ τὸ μηδὲν ἐνδέχεσθαι τῶν φθαρτῶν ταὐτὸ καὶ ἓν 
5 α , 8 , . φ ο 
ἀριθμῷ διαµένειν, ή δύναται µετεχειν εκαστον, κοινωνει 5 

, Ν ν ο Ν  Ά Ἡ Ν , 5  ν 
ταύτῃ, τὸ μὲν μᾶλλον τὸ δ ἧττον' καὶ διαμένει οὐκ αὐτὸ 

ΤΙ. ταύτη µόνον 9[)Χ. 15. τί ἐστυ οπι. 90 Χ. 16. ἢ καὶ 50 Χ Ττεπά. 

10. πρότεραι Ἐ, Α]ά. 9ΥΙὺ., πρότερον ΘΤΟΥΥΝΧ. α6. Ἀχρήσασθαι ΘΤΟΝΥΝΧ 

Τγοηά., χρῆσθαι Ῥε]ς. Του. 2δ. αὐτόματον ὃ 0 ΥΝ’. 



Ἵ 

ΡΥΟΠΟΙΟΕΥ τ 4 δν 1, 2. 77 

εις Ινα Ὦγ {ο αἰά οἱ {λίς αἶοπο. Α5 νεσατάς Εἶια 6ρεςει]- 
Ί5οη α ἀἰ[ετεπί αοοοιηί πλιςί Ῥα ρίνεῃ. Μεαπννλ]]ε 1ξ ἵ5 
ὥς εροσία] ἀεβηϊξίοη οἳ εαςσ] οἱ ἔπαςε Ρογψ/6{5 5εραΓα{εἰγ 

5αη]ς Εἶπιο {ης πηοδί αρρίοΡΗαϊς αοσσαπέ οΓ Ἡις-ου]--- 

ΟΗΔΡΤΕΚ Ιγ. 

3 Ἰηνεςίϊσαίίοη οἱ {ια {αου]έῖες οἱ έλα 5ου] ἀεπιαπάς εῑαί 
χου]ά ἀΐδεονοι νν]αξ ος] οἱ ἔμεπῃ ἶ απά ἔπεη Ρτοσςεά οἰπιί- 

οοηρίἰἆει αἰ][εά απά τεπιαϊηίησ αΙαβίίοης. Ιπ οτάςτ Πον- 
φίαΐε λε παίιτε οΓ εασἩ οἱ ἴπεπι, α5 {ος εχαπιρ]ε {πα 

ΏιοιρβΏί Οἱ 5οηΏ5ο ΟΥ οἱ παἰπξίοη, νο πιαςέ Ῥε[ογεπαπά 

ναί ἶ5 επιηΚίηπς απά ναί ἶ5 {πε αοἲ οἱ Ρετοερίίοη: {ΟΥ 
Ἰ {πε Πρ]Πί οἱ {πεῖγ εδδεπίία] ποίίοη {πο αοίίοης ν/λ]ο] 

ἵοηῃ Το ἃ ΡΟΝΕΙ αἴ6 Ῥ{ίοί {ο ἴε Ρον/εί δει, Απά 
1: 5ο, απά ἵε ὃς πεοεδβατγ {ο οοηδἰάεΓ ενεπ Ῥείοτε {πε 

ῃ5 {πείς ορ]εοῖς, ἴξ ον], {ος Ελα 64ΠΠε Γ6ᾶ5ΟΠ, Ῥε ους βτοί 
{ο 5οΗ]α αβοιέ ἴλεπι, α5 ος ἱπδίαπος αβοιξ Γοοά απά {ια 

΄8εη5ε απά {πε οΡ]εοί οἱ {ΠποιρΏξ, 
'᾿απά σεπεταϊίοη 5Ποι]ά {ΠεΓείοτε Ῥε ἔπε βτςί 5υΏ]οοίς ο{ 

τΥ: {ος ἴπε πυίτῖνε {αου]ίγ ἱ5 απ ατίῬιίε οἱ οἴπες 
γε] α5 ππαη απά ἶ5 ελαί Ρείπιαίγ απάἀ πιοδε ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

οἱ {πε ου] {π νἰτέαε οἱ νλίς] Πε ἶ αη αεἰτίραίε οἱ αἱί 
αά οΏιοε ἶ5 {ο φεπεταίε απά {ο πῃα]κε 115ε οἱ βμ5ίεπαπος, 
αἱ ἵη {αοῖ ἴἶλαί ατε Ρεγ[εοί απά ποῖ ἱπιραίτεά Ὦγ αΠΥ 

ος ναι ατε ποῖ οΓεαίεά ὮΥ 5ροηπίαπεοις ρεηοτα(ίοη {πε 
{αποίίοη ἶ5 {ο οΓοαία αποίπες Πε Ιἱδε]{, απἰπια] {πας 

ς απίπια], Ρ]απί ρἰαηῖ, 5ο {μαί ἴΠεγ πιαΥ 45 {ας α5 Ρος- 
ιγίαἷκε οἱ ἔἶε εἰετηαὶ απἁ ἀῑνίπαε: {ος ἐπί ἀθδίτε {5 απί- 
απά οοηςεεμίες {πα οπἁ οἱ αἱ] παιταὶ αοϊίοη---' επ, 1 

Ῥε τεπιεπ]ρετεᾶ, πιεαπίης ποῖ οπ]γ {πε ΡείδοΏ {οί ΥνΠῖοὮ 

 ἔλε Ῥυγροςς αἲ ν/λίο] δοπιαίλίπς ἶ5 ἀἰγοσίεά. Φίπος ἔΏεῃ 
οο{ρ]ε {ο 5Ἠατα ἵπ έλα εἴοιπαὶ απάἀ Εἶε ἁῑνίπε ἵπ ἴ]ε 



78 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β, 

64 ἀλλ᾽ οἷον αὐτό, ἀριθμῷ μὲν οὐχ ἕν, εἴδει δ ἕν. ἐστι δὲ ἡ 
λ [ω) ω) ’ πω να. 3 ή ο Ν ψυχὴ τοῦ ζώντος σώματος αἰτία καὶ ἀρχή. ταῦτα δὲ πολ- 
Αα , ε , 3 ε ΔΝ Δ Ν / 

λαχώς λέγεται. ὁμοίως δ ἡ ψυχὴ κατὰ τοὺς διωρισµένους 
/ ο) ος Αμ). Ν Ν φ ε / Ν ή τρόπους τρεῖς αἰτία᾽ καὶ Ύαρ ὅθεν ἡ κίνησις αὐτή, καὶ οὗ ιο 

φ ΝΔ ε ε ο β ΑΦ 3 / / ε ς Ν 
ένεκα, καὶ ὡς Ἠ οὐσία, τῶν ἐμψύχων σωμάτων η ψυχη 

φ φ 9 - ε κ. α : Ν 8 ., μα. 
54 αιτια. οτυ μεν ουν ως ουσια, δῆλον το γαρ αιτιον του ειναι 

ὃ 5 ἐντελέχεια. 

αἳ ε 2 / ΔΝ Δ ο) ρου) .ν Ν 1 ΤΝ 3.4 Ν 

πᾶσιν ἡ οὐσία, τὸ δὲ ζην τοῖς ζώσι τὸ εἶναί ἐστιν, αἰτία δὲ 
ο, Ν ’ ε / 4 ιφ ὃ ή 3” λό ο 

καὶ ἀρχὴ τούτων ἡ ψυχή’ ἐτι τοῦ δυνάµει ὄντος λόγος ἡ 
κ 2 ε Ν αἱ κά ε Ἀ κ ψ 

φανερὸν ὃ ὡς καὶ οὗ ἕνεκεν ἡ ψυχὴ αἴτία' 15 
ο α Δ ΔΝ 

ὥσπερ γὰρ ὁ νοῦς ἕνεκά του ποιεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
ε Ν ας ὃν 3 ον / ω) ή ο) ΄ 

ἡ φύσις, καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν αὐτῇ τέλος. τοιοῦτον ὃ ἐν τοῖς ζῴοις 
ε Ν λ ΄ / λ λ Ν ’ ω 
ἦ | ψυχη κατὰ φύσι' πάντα γὰρ τὰ φυσικὰ σώματα τῆς 

α ε 0 ο Δ α ζ , φ Ν Ν 
ψυχης οργανα, και. κα απερ τα των Φφων, ουτω και τα 

Αα η ε ᾳ Αα μὴ ” 

τῶν φυτών, ὡς ἕνεκα τῆς ψυχῆς ὄντα. διττ 
φ / 8 Ν ΜΕ. | 5) Ν Δ ν αἱ -Ἡ 

δ 6 ένεκα, 1 ὑ καὶ το ὦ. αἄλλα µην καὶ ὧθεν πρώτον 
πε ρώς δν, / 5 ο. νὰ ε ο άα 

«κατὰ τόπον Νν ψυχή’ οὐ πασι ὃ ὑπάρχει τοῖς ζώσιν 
τα υπ φ 4 

ἡ δύναμις αὕτη. ἔστι δὲ καὶ ἀλλοίωσις καὶ αὔξησις κατὰ 
/ ε λ Δ 3 3 / ΄ ςα α 3 

ψυχήν' ἡ μὲν γὰρ αἰσθησις ἀλλοίωσίς τις εἶναι δοκεῖ, αἴ- 

σθάνεται ὃ οὐθὲν ὃ μὴ µετέχει ψυχῆς. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 35 

αὐξήσεώς τε καὶ φθίσεως ἔχει" οὐδὲν γὰρ φθίνει οὐδ' αὔξεται 
α Ν ’ : / 9) 0ὲ ἁ Δ ο 

φυσικώς μὴ τρεφόµενον, τρέφεται ὃ ουθὲν ὃ μὴ κοινωνεῖ 

67 ζωῆς. ᾿Βμπεδοκλῆς δ οὐ καλώς εἴρηκε τοῦτο, προστιθεὶς τὴν 
” , [ο ω) ’ ΔΝ / 

αὔξησιν συµβαίνειν τοῖς φυτοῖς κάτω μὲν συρριζουµένοις 

διὰ τὸ τὴν γῆν οὕτω φέρεσθαι κατὰ φύσιν, ἄνω δὲ διὰ τὸ 416" 

7. αἀάπηϊ διόπερ τὸ σπέρμα τῶν ζώων καὶ φυτῶν ὀργανόν ἐστιω τα (1.6. 1021) 

Λ]ά. ῬΒανί]. εί, αά φυτών εἴῖαπι Ρτο ζώων, Χ. διόπερ τὸ σπέρµα τῶν ἕ. καὶ τῶν Φϕ. 

ὄργανόν ἐστι τῆς ψυχῆς ἔστι Τ 6απιοῖ. εί, (ταπβροδί5 τὸ σπέρµα Ῥοδί τῶν ἕφων, Υ. 

ϱ. ὅμως ΘΌΝΥΝΧ. 17. αὐτῆς ΕΞΤ Τοτ. 18. ψυχἠ κατὰ φύσιν Ὁ Αἱά. 
ΘΥ]Ρ., Ῥε]]ετ. ε εοάᾱ. τε]ῖα ταῖς ψ. καὶ κατὰ φύσι. 25. ψυχὴν ἔχει Φυ Χ Ττεπά. 

20. µῥιζουμένων ΘΟΝΥΥΝΧ. 
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| 5απῃς, Ῥοσαιςσε, (ΠοισἩ ποῖ οπε πιπιεγίσα]1γ, ἴξ «οΠ- 
«ρεείῄςα]]γ. 

οα] ἔἩεη ἶ5 ἐςο «α:δα απά Ῥασίς ο {πε Ῥοάγ α5 ανα; 
1 θας]ι οἱ {1ο {τος 56Ώ5ος ἵπ νυπίο] ο νγοτά «αι5ε ἶ5 

ι{ ἶ5 {ο 5αγ Τί ἶ5 5ο ΡοίἩ α5 {πε εβιείεπί «α.5ο {Τοπ ΠΙΟ 

ηῖ ϱΡρτίηρ», α5 {πο επά ος βπαὶ οαα5ε απάἀ ας {πε τεαὶ ος 
᾿ΦαὈδίαπος οΓ απἰπιαίο Ῥοά[ςς. 

"Έε οἱ 5 5ο α5 εδδεη/]α] 5αΏείαπος ἵ5 ενἰἀάεπί. ΊΤΠ {ια 
αἲϊ οΏ]εοῖς, να σα.15α οἱ {]λείγ εχἰδίεπος οοπς(ξιίες {πείς 

| θυΏσίαπςο. Νου 1{ ἶ5 Πίο νυπίοἩ οοπδεϊἑιίέος {πε εχἰςί- 
α]] απῖπιαϊ5, απά οἱ {πεδο Ρτοσςδ5ο5 οἱ [ο οι ἶ5 αἲ οπος 
: απά οτἰσίη; απάἆ ΓαΓίΠ6Γ, ἵΠ {Πο σα5ο ΟΓ δοπιεί(Πίπς ννΠΙοὮ 

οη{1α]]γ, ἴὲ ἶ5 ελα {11 τοα]Ιζαΐίοη ννΠΙς] ἵ5 ἔαο ποίίοη Οἵ 

.. α κε τοβδοΏ, παίµτε αοίς {ΟΥ ἔἩο 5αΚκε οἱ 5οπιθ 

ιά Επί ορ]εοί ἶ5 {5 επἀ. Νου ἵπ ἴμο απίπια] γνοτ]ά 
6 παζιτα]]γ δοπιεί(πίησ οἱ ἐΠῖς οπματασίετ. Αἱἱ παίυταὶ 

5 αἴα Ιηδίταπιεηίς οἱ {πε 5ου]: απά ]ηδί ας ἴε 15 γι {με 
ο9 ΟΓ απ]π]α]ς 5ο αἶςο {5 1ξ νη(μ {ηοθε οἱ Ρ]απίς, αἲἱ Ρείπσ ἔπετα 

Γ ἴἩε 5αἷκα οΓ 5οι]. ῬΒιί ἵῃ δαγίηπς {ε]λαῖ {ο 5ο] ἶ5 {Πο 

'Απαὶ σας15ς, νε πιδί ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΓ {λαί ἴΏε πγοτά /΄επά” 15 
ΝΟ 5εῃ5ε5, απά πηιδί απάειδίαπά 1 α5 πιεαπίηρ {αι Ὁ 
ἔης αἶπις αιῖέο α5 πιαςἩ ας {λαί {ος νΥλίο] 1ὲ εχῖοίς. 

"Έιε 5ου] {5 αἱδο οαιι5δο α5 Ῥείπς {πο οτἰσίπα] 5ουτοε οΓ 
Νεππεηί, α {αοι]ίγ Ἡονίενες ΙΥΠίοὮ αἱ] ετεαίξιτες ἆο ποῖ 

6 5ου] αἶδσο εχΠ]ρίέ ΡΠεποπιεπα οἱ αἱἐεγαίίοη απά 
[αίΐοι: [ος 5εΏδαξίοη ἶ5 Πε]ά {ο Ῥε α {οτπι ο{ αἰέετα- 
1 ποϊμίηπσ Ῥοβδ655ε5 {Πῖς5 {αουμ]( οἱ 5εΠ5ε απίεςς ἴε 

ιο ἵπ σομ]. 9ο ἀἶδο ἶδ ἴξ νι αισπιοπίαίοη απά 

ποιμίης ἀεσαγς ος ϱτον5 ἵπ α παίητα] ΠἹάαΠΠεΓ εχεερί ἴε 
πυτίίοη: απά ποίπίπς 5 πυγατεά εχοερί ἴί ρατίακε 

19 α ι]εοί ἵπ γπΙος Ἐπιρεάοσ]ες Πας ποίῖ εχρτθδςεά 
᾿οοττεοίΙγ. Ἡε πιαϊπίαίης ἐλαί ἴπε στον] οἱ ρίαπίς 

Τπεγ φἰτί]κα ἐλεὶγ τοοῖς ἀοινην/ατάς ἶδ πα {ο ἴλα [αοί {ναι 
Ἕλ [οἱ ννΠίοὮ ἴεγ ατα εοπιροδεά] ἶ5 ΘΥ α παίιτα] Ιαν) σα{- 
' Ελίς ἀἰγοσίίοι: ννλί]ο Ελείς ϱτοννέ αρν/αγάς ἶ5 οαιιδεά ὮΥ 

οαᾳμα]!γ εἶεας Ενας 5ου] ἶ5 οἈηςο ἵπ {Πα 56ῃ59 οἱ οπἁ ος '. 



αι, 

Ἅ. Γι 

δο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΕΒ. 

σε ε , Ν 8 3” Δ ’ ων) 2, 

πῦρ ὡσαύτως. οὔτε γὰρ τὸ ἄνω καὶ κάτω καλώς λαμβά- 
4 9 αν 9 3 α ν 9 9 ῃ Ν Αα , 

νει' οὐ γὰρ ταὐτὸ πᾶσι τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τῷ παντί, 
[ω) ή ε ω) ” 

ἀλλ᾽ ὡς ἡ κεφαλὴ τῶν ζώων, οὕτως αἱ ῥίζαι τῶν φυτῶν, 
9 Ν κ ν , ο 9 Φον α ” 

εἰ χρὴ τὰ ὄργανα λέγειν ἕτερα καὶ ταὐτὰ τοῖς ἔργοις. 5 
Ν Ν ’ ’ Ν / . 9 τό / ΔΝ ζω) 

πρὸς δὲ τούτοις τί τὸ συνέχον εἰς τἀναντία φερόµενα τὸ πὺρ 
Ν Δ ο) / / 3 / ” Δ καὶ τὴν γῆν ; διασπασθήσεται γάρ, εἰ µή τι ἔσται τὸ κω- 

Α 3 να. α 3 3 ΔΝ « Δ Ν Δ 3 Α 

λῦσον:' εἰ ὃ ἐἔσται, τοῦτ ἐστὶν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ αἴτιον τοῦ 
ε 8 

«8 αὐξάνεσθαι καὶ τρέφεσθαι. δοκεῖ δέ τισιν ἡ τοῦ πυρὸς φύσις 
ε ω) » α ζω Ν »ς/ ο ν Ν Ν 
ἁπλώῶς αἰτία τῆς τροφῆς καὶ τῆς αὐξήσεως εἶναι" καὶ γὰρ ιο 
ο ’ / Αα να λ α ’ ’ 

αὐτὸ φαίνεται µόνον τῶν σωμάτων ἢ τών στοιχείων τρεφό- 
ΔΝ 3 ’ λ Ν 3 ο. Α Ν Α µενον καὶ αὐξόμενον. διὸ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ ἐν τοῖς 

ζ ώοι ε Ν / β Ἀ Φὲ ” Αλ ζό Ν δὲ 
ώοις ὑπολάβοι τις ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ἐργαζόμενον. τὸ δὲ 

’ / ’ 3 5 ΔΝ ε ω) ” 9 9 

συναίτιον µέν πώς ἐστιν, οὐ μὴν απλώς Ύε αιτιον, ἄλλα 

μᾶλλον ἡ ψυχή" ἡ μὲν γὰρ τοῦ πυρὸς αὖὔξησις εἰς ἄπει- ι: κ 

ρον͵ έως ἂν ᾖ τὸ καυστόν, τῶν δὲ φύσει συνισταµένων πάν- 
3 αν / ΔΝ ψ. «ϱ ΔΝ 9 / [ω) 

των ἐστὶ πέρας καὶ λόγος μεγέθους τε καὶ αὐξήσεως' ταῦτα 

ξ9 δὲ ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐ πυρός, καὶ λόγου μᾶλλον ἢ ὕλης.  ἐπεὶ 
δ᾽ ε 9» Ά ὃ ’ Α αἱ Ν Ν / λ ἡ αὐτὴ δύναμις τῆς ψυχῆς θρεπτικὴ καὶ γεννητική, περὶ 

ο) 

α 9 πν ΄ [ο 3 , Δ Ν τροφῆς ἀναγκαῖον διωρίσθαι πρῶτον ἀφορίζεται γὰρ πρὸς 1ο 

τὰς ἄλλας δυνάµεις τῷ ἔργῳ τούτῳ. δοκεῖ δ εἶναι ἡ τροφὴ 
ΔΝ 4 ’ ων 3 ’ ι ον ΔΝ ΄ 3 ».κΝ [ο τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ, οὐ πᾶν δὲ παντί, ἀλλ ὅσα τῶν 

ἐναντίων μὴ µόνον Ὑένεσιν ἐξ ἀλλήλων ἔχουσιν ἀλλὰ καὶ 

αὐξησιν' γίνεται γὰρ πολλὰ ἐξ ἀλλήλων, ἀλλ οὐ πάντα 
΄ 8 ε Δ 3 [ή ’ ια) 505 3 α .] ποσά, οἷον υγιὲς ἐκ κάµνοντος. Φαίνεται ὃ οὖὐδ ἐκεῖνα τὸν 25 

αὐτὸν τρόπον ἀλλήλοις εἶναι τροφή, ἀλλὰ τὸ μὲν ὕδωρ 

4163 3. καὶ τῷ παντί υποῖς ἱπε]. 815. 7. κωλύο ΕΤΧ Τον. ττ, 
τών στοιχείων ιηοῖς Ιπο]. Τογ. 12. αὐξανόμενον ΦΟΝ ΥΝΧ. 19. δὲ τῆς Ψ. 
ἘΤ Του. 34. πάντα οπ. 90 Χγ, οοἵτ. Ε. 45. ποσά οπ. Ὁ ἩΝ ῥτ. Ε. 
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ἐλαί (λεῖν οἴπει εἰεπιαπί, {πε βτε, ἶ5 Ῥοτπε ἵπ ἐλμίς ἀϊτες- 

Ἐπιρεάοε]ες {ακες πεϊέ]ει ’ αρ’ ποτ ΄ ἆον/π) οοτΓγαο]γ. 
πρ’ απά {πε /ἆοινπ) ατε ποῖ {με 8αππε {οί αἱ Ιπάϊνίάιαϊ 
.α5 [ος ἴα ιπίνείδε: Ελα Ἠεαά {ΟΥ Ιηδίαπος απιοης απί- 
οτγεδροπάς {ο {]ιε τοοίς ἵπ Ρρίαπίς, ἵξ {έ Ώε ἐλεῖγ Πιποξίοης 
π]ά ἀείεγπιίπε ο{ραΏ5 α5 5απιο απά ἀῑ[ετεηί,. ἈΒερίάςς, 
51οη σῖδος, ναί ἵ5 ἵε ἴλλαί «οπιδίπες εἰοπιοπίς 5ιςοἩ ας 

ἆ εατί] ννπεη οαττίεά ἵπ ορρορίΐε ἀἰτεσίίοης. ΤΙεγ νν]] Ὦε 
"αφυπάετ, ΙΓ ἴΊετο Ῥε ποῖ δοπιείλίπρ {ο Ργενεπέ {έ, απά ἴξ 
,ἴπεῃ Ελπίς δοπιε(Πίης ἵ5 {πε 5ου] απά {ια οα15ε οἱ σΓον/{]Ἡ 
ΦΗΠΙεΠΙ. 

4ἴ6 5ΟΠΠΕ ΝΤΟ Ποὶά ἐἶαί βτο αἷοπα ἶ5 ἴλε οαἱ5ε ος 

-'απά στον{ῃ: Ῥεεαιςδο ἵε ἶ5 ονἰἀεπί]γ {ἶε οπΙγ οπε 
Ῥοάϊΐςες οἱ εἰεπιοπίς {]αί [οοάς απάἀ ἵπογεαδες Ι{δο][: απἆ 

οο Τί παὶσἡέ Ῥε {]λουρΏέ {ο Ῥο {πε αρεῃί {ογ εβοοίίπςρ {Πῖς ἵπ 
1  απά απίπιαϊς. Νοι ἤτε ἶ5 ἵῃ α αγ {πε οοπεοπι(απί απά 

οἱ στοννίἩ: Τε ἱ5 πο Ἡούνενει αβαο]αίεῖγ απά Ὦγ Ι5ε]{ 

ε: ταῖπετ Ἱε ἶ5 ἔε 9ου] ΥΥΠΙΟἩ 15 5ο. ΤΠε ἵποτεαδο ο{ 
τεεάς ννποιί απγ Ππιῖς, 5ο Ίοπσ ας {ποτο ἶ5 πιαϊετία] {ο 

Ἠπετεας ἵη ἴ]ε «.α5ε οἱ αἰἱ παίυταὶ οιραπίδπης {λετε ἶ5 αη 

α ἀείειπιίπες {]ειγ πιασηϊιάο απάἁ ἵποτεαςε: απά Ελπίς 
5 {ο ἴπε 5οι] απά ποί {ο {πα Πτα, {ο {πε Ιάεαὶ {ογπι ΓαίἩες 

ο ἔπε Ιπάείειπιϊίπαίς πιαίίοτ. 
"ενα 5απιε [αου]έγ οἱ 5οαἱ ἶ5 αἲ οποε πιυ(γίεπί απά σεποΓᾶ- 

18 πεςοςδςατΥ ἵπ {ο ΠΙ5δί ρίασςς {ο ἀείειπιῖπε πε παίέητε 
πιεπε: [οι ἵε ἶς ὃν πι(πίοη ἴΠαί {Πῖ5 {αοι]γ ἶ5 ἀῑδίίη- 

4 {τοπ ἔε οἴμεί Ῥονεις. ἈΝιαπέίοη (πε 16 {ΠοιρΗί {ο 
θί ἵπ ἴἶε αΏποτρίίοη οἱ ἴπο ορρορίε ὮΥυ {πε ορροσίΐο. 
Ἰον/ενει πεαά ποί Ῥο ἵακεῃπ {ο πἹεαπ ἔλαί ενετγ ορροςίίε ἶ5 

τεά ὃν ενεγ οἴπες, Όμέ ἶ5 πιεαηί {ο ο αρρ]ίεά οηἱγ {ο αἱ! 

: ορροβίέες ἐμαί ἀοτῖνε ποί οπἰγ Ελείγ οπἱρίη, Ῥμί αἶσο Εῑείγ 
6 {Τοπ οπς αποί]οτ: {ΟΙ ἔΠεία αΓε ΠΙᾶΠΥ {(πίπρς ἐλαί οτῖ- 

ιαΐς [Τοπι οπο αποίἸοτ, Ε.5. Παα]ε] ἴτοπι κίοκηεδς, Ῥαΐ ἴπε 

Παησο ἆοος ποῖ αἰνναγς ἴακα {πα {ο οἱ α αιαπε(αίίνα ἵη- 
ο. Ῥιί Ιέ αρρεαις ελαί ποῖ ενεη ἆο 5ιςἩ αιιαπείεαείνα οοἩ- 

"5 αοῖ α5 πιτίπιεηπί {ο οπε αποίΠεί ἵπ {Πε 5αΠΠΕ ΠΙΑΠΠΕΙ: 

ιά, [ου εχαπηρἰε, 8εγνες α5 πιεγίπιεπί {ο Πτα: Ῥιΐέ ῄτε ἆοες 
: «οηνοιθεὶγ 5οινε α5 πιηπιεηί -ἴο αιίά. Απά ἱπάσεά (ί 

ΜΝ. ΑΚ. 6 
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ο) Ν , Ν δὲ ῳ) 3 , ΔΝ 79 3 Ν 3 
τῳ πυρι τροφή, το Οε πυρ ου τρέφει το νοωρ. ἐν µεν ουν 

” ε - , α 5 ω) - / Ν Ν 

τοις ἁπλοις σώμασι ταύῦτ εἶναι δοκεῖ µάλιστα το µεν 

δοτροφὴ τὸ δὲ τρεφόμενον. ἀπορίαν δ ἔχει φασὶ γὰρ οἱ 

δ 11 

δ 12 

δ13 

ΝΔ Δ ο ω) ε ’ / 7 / ι ΔΝ 5» ΄ 

μὲν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ τρέφεσθαι, καθάπερ καὶ αὐξά- 39 
ο) η φ 3 κά ο) 8. ’ 

νεσθαι, τοῖς δὃ ὥσπερ εἴπομεν τοὔμπαλιν δοκεῖ, τὸ ἐναντίον 
ο 3 η κ 9 α ” Αα ε , εκ κ 6 ΄ 

τῷ ἐναντίῳω, ὡς ἀπαθοῦς ὄντος τοῦ ὁμοίου ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, 
Δ ἑ τὴν δὲ τροφὴν µεταβάλλειν καὶ πέττεσθαι' ἡ δὲ µετα- 

9 . 9 νι τ4 , τη λ η ν Ἕρν 
βολὴ πᾶσιν εἰς τὸ ἀντικείμενον ἢ τὸ μεταξύ. ἐτι πάσχει 

ε Ν ε Ν 9) / 3 .] 5 Αα ε ΔΝ ω | 

τι η τροφὴ υπὸ τοῦ τρεφοµένου, ἀλλ οὐ τοῦτο υπο τῆς 15. 
Αα δα / 

τροφῆς, ὥσπερ οὐδ ὁ τέκτων ὑπὸ τῆς ὕλης, ἀλλ υπ᾿ ἐκεί- 4τί 
πε Δ / / , 3 ον ο 2 νου αὕτη" ὁ δὲ τέκτων μεταβάλλει µόνον εἰς ἐνέργειαν ἐξ 

3 / β εφ Ν ε Ν λ ο) / 
ἀργίας. πότερον ὃ ἐστὶν ἡ τροφὴ τὸ τελευταῖον προσγινό- 

[ο ” 5 ᾿ ε 

µενον ἢ τὸ πρώτον, ἔχει διαφοράν. εἰ ὃ ἄμφω, αλλ ἡ 
Ν ν ς δὲ / 3 / ΛΑ »] δέ λ 

μὲν ἄπεπτος ἡ δὲ πεπεµµένη, ἀμφοτέρως ἂν ἐνδέχοιτο τὴν 5. 
Ν , {ων Δ λ » κ κ . ο δέν - 

τροφὴν λέγειω ἨἩ μὲν γὰρ ἄπεπτος, τὸ ἐναντίον τῷ ἐναν- 
/ / 8 δὲ ή ας να ’ φ τίῳ τρέφεται, ᾗ δὲ πεπεµµένη, τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. ὠὡστε 

Δ οφ / πώ ’ 3 , Ν Φ ος Δ 
φανερὸν ὅτι λέγουσί τινα τρόπον ἀμφότεροι καὶ ὀρθώς καὶ 

3 3 Α 3 Ν ᾽ 5(}λ / ας / όμι τος η 

ουκ ὀρθώς. ἐπεὶ δ οὐθὲν τρέφεται µη µετέχον ζωης, τὸ έμ- 

μα ο Ψψυχον ἂν εἴη σώμα τὸ τρεφόµε ᾗ ἔμψυχον, ὥστε καὶ χ ἴἵη σώμα το τρεφόµενον, Ί έμψυχον, 
ε Ν Δ ” ΄ 3 Ν » Δ ’ κό 

ἡ τροφὴ πρὸς ἐμψυχόν ἐστι καὶ οὐ κατὰ συµβεβηκός. ἐστι 
ο νυν ο Ν 3 α Άν ού. ν λ Αν) / 

δ έτερον τροφῇ καὶ αὐξητικῷ εἶναι. ᾗ μὲν γὰρ ποσόν τι 
λ ” . / 8 μ / Ν ΑΦ δι. 

τὸ ἔμψυχον, αὐξητικόν, ᾗ δὲ τόδε τι καὶ οὐσία, τροφή 
/ λ λ ..ν λ / ’ ] Δ νά Ἆ Ν σώζει γὰρ τὴν οὐσίαν, καὶ µέχρι τούτου ἐστὶν έως ἂν καὶ 
/ Ἔ Ἆ / λ 5 α /- 5 ι 

τρέφηται΄ καὶ γενέσεως ποιητικὸν οὐ τοῦ τρεφοµένου, ἀλλ ι; 
Φ λ / κ νο / 3 3 ο . ΨΦ. Αα 3 

οἷον τὸ τρεφόμενον' ἤδη γάρ ἐστιν αὐτοῦ ἡ οὐσία, γεννᾷ ὃ 
ην αν. , 5 λ )  ᾳ ο ν , . 

οὐθὲν αὐτὸ ἑαυτό, ἀλλὰ σώζει. ὥὦσθ ἡ μὲν τοιαύτη τῆς 

38. ἄλλοις 950 Χ. 41. ὑπὸ τοῦ ὁμοίου οπι. ΕΝ. 4165 4. προσκριόµενον Τηετη. 

15. Ὑγωννήσεως Ε». 16. αὐτὴ ἡ οὐσιά Ττεπά. Βε]ε]ς. ΕΙ.. 7. αὐτὸ οπι. ΕΤΝ Υ). 



ΡΦΥΟΗΟΙΟΕΥ Ἡ 4 δ8δ 1ο--14. δὲ 

: το Ρε εδρεεία]]γ ἵη {ο οα5δε οί δίπιρ]ε Ῥοαἱε5 ἴ]αί {με 

ηἰτατίος οἵαπά ἴο οπς αποί]οι η ἔμε τοεἰαίίοη οἱ πουτίσΏπιεηε 
τη 3 ἴδιεά. Ἠειε, Ἡονγενετ, α ἀἁῑποι]εγ πηοείς 15. Τηοτο 

πια ΝΟ οἩ {πο οπε Ἰαπά πιαϊηίαίη ἐλλαί Ι]κα ἵ5 πιτέυτεά 
. κε, ]ηδέ ας ἔλε Ί]κα ἵ6 Ιποτοᾶδθά Ὦν {πα Ἱκε: υυπί]α 
α5 νε Πάνε σαἱἀ, Ποὶά οἨ ἴπα οἴπει Παπά {αί (πε «οἩ- 

5 60 ὮΥ {λε οοπίτασγ, Ῥεσαιςε (ἴ1εγ 5αγ) ἴπα Π]κε «αηποί Ῥα 
ἆ Ὦγ {πε κα. Τ[ε πιἰτίπιεηῖ, ἴπεγ πιαἰπίαίη, «παησες απά 
ἀῑβεκίίοη, απά «παηρε, {Πεγ αάάἆ, αἰνύαγς {επάς {οιναγάς ἔπα 
ἴε ος {λε Ιπέεγπιεάίαϊα. Απά Ρερίἁςς, ἴπευ αἴρις, νε πα τῖ- 

ἵ αβοοίοά {ο 5οπιο οχίοηἰ Ὦγ {πε οβ]εοί ννπίοὮ 1 πυτίατες, 
: Επί ἶ5 πο αἱέετεά Ὦγ ια πιττϊπιεηε, ]δέ ας ἔἶα αγία ἰ5 
αΠεοίεά Ὦγν (πε πιαϊετίαὶ οἩ γνπίο] Ἡε οΡροεταίες Ῥαί ἐλίς 

αἱ οἨ {λε «οπίτατγ ὮΥ (μα αγϊσε: έπς ννοΓκπιαη οπΙΥ {ΓαΠ8- 

σ Τί {Τοπ Ιπεγίηεςς Ιπίο αοἑια]1{γ. 

α τεα] αιεδίίοη εγε ἵ5 ναί ἶ5 {ο Ῥε τερατάεά α5 ἔῑε 
οηΐ: απ νΏείπεγ πι{τίπιεηῖ ἶ5 {ο Ῥε {ακεῃ ας Τε υ]Επια{ε]γ 
ἔπε θγσίαεπι οἵ {π ἵέ5 βγςέ {οτπη ἶ5 α π]αξίετ {πας ἶ5 ἀἱδριέαά. 

: αἱ]ονγεά {ο Ῥε ῬοΐἩ, Ῥαέ ὃε Ιπ {ιε οης σαδε ἀῑρεςίεά, ἵπ {λα 
ζαδε ιπαϊσεσίες, ἴέ πιὶσΏ{ ὃε ρορρίδ]ε {ο ἀεδογίρε πιἰτίπιεηί 

πῃς οἱ ΡοίἩ {με ἐΠεοσίες ΙνΠίο] Ἱανε Ῥθεεπ επιποίαίεάἀ. 9ο 

{οί ας ἴπε [οοά ἶ5 μπαἰρεσίες, {πε οοπίΓατγ ἶ5 πυτίατεά ὮΥ 
οΠίταΓΥ : 5ο {αΓ αν Τὲ ἶ5 ἀῑσοσίες, {πε Ιἶκε ἶ5 πατέιγεά ΒΥ ελα 

Ἐνίιάεπί]ν επ ἴπεγε ἶ5 α πιἰχίατο οἱ {τιίῃμ απά εΓτοί {π 

Ίνγο νίενν. Βιΐ ας ποίλίησ «απ Ῥοε [εά απάἆ πιτίιτεά εχοερί 
Περαία ἵπ Πε, 1 ἵ ἴε απἰπιαίε Ῥοάν αδ διεῖ {πας 
5 πιτίπεπε: απά ἴπας παϊτίπιεηί ἶ5 τε]αίῖνε {ο απ απί- 

Ῥείης απά ἶ5 εδςοη{Μἰα]]ν ἀαίειπιϊπεά ὮΥ 5] τε]αίίοῃ. 
Τ]εγε ἶ5 Ποννενοε α ἀϊβοτεποε Ῥεέννθεπ {λε ἱπιρογίέ οἱ πι γίπιεηί 

| εαί ο{ ϱτοννίΠ, 3ο {αΓ α5 ἴλε απἰπιαίε Ῥοάγ ἶ5 5οπιεϊμίηᾳ 
Εἰεα[ίνε, ὲ αἁπιίίς οἱ ρτονν]ι, 5ο [ατ α5 ἵε ἶ5 α ἀεβηίίε Ιπά[- 

η] φαΏδίαπος, ἰέ τος αίτες πα έτίπεπε. ΤΗε {οοά ἴπ οἴπει νογάς 
εΓνες {πε φιΏδίαηπςο απάἀ «οπ{ίηιες {ο ορείαίε 5ο Ίοης α5 ἴπίς 
ἵαποε ἶ5 πιγέιτεά: απά ἵξ ρτοάµοος {πε ϱεπεΓαξίοη ποῖ οἱ {πε 

ἕ πουτὶσ]θά Ῥιέ οἱ 5οπιελίπσ εἶδα τεδεπιθ]ίπς {ε: {ος ἔλε 
Ἔ πουγὶσεά αἰγεαάγ εχἰςίς α5 α 5ιΏσίαπος, απἁ ποϊλίηπς 

Γαΐες Ιδε]{ Ῥυί οπ]γ πιαϊπίαίης 15 οἵνΏ εχἰςίεποε. 

Τις ἴπει επί τιάἰπιεΠίαίγ ΡδγοΠίο {ογπι α5 νε Ἱανε ἆε- 
ο 6---2 



δ4 ΠΕΡΙ ΨΥΣΧΗΣ ΕΒ. 

. 

Ψυχῆς ἀρχὴ δύναμίς ἐστιν οἷα σώζειν τὸ ἔχον αὐτὴν ἢ 

τοιοῦτον, ἡ δὲ τροφὴ παρασκευάζει ἐνεργεῖν' διὸ στερηθὲν 

6 14 τροφῆς οὐ δύναται εἶναι. ἐπεὶ δ ἐστὶ τρία, τὸ τρεφόµενον 59 

ΔΝ 8 Ν 
καὶ ᾧ τρέφεται καὶ τὸ τρέφον, τὸ μὲν τρέφον ἐστὶν ο. 

, ΄ Ν 9 πρώτη ψυχή, τὸ δὲ τρεφόμενον τὸ ἔχον αὐτὴν σώμα, ᾧ 

λ α ιά 6 το δὲ τρέφεται, ἡ τροφή. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τοῦ τέλους ἅπαντα 

΄ / / Λ Δ οι .»  Ἕτλά προσαγορεύειν δίκαιον, τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι οἷον αὐτό, 

” Ἀ ε Ν 8 1 . δ τό εἴη ἂν ἡ πρώτη ψυχὴ γεννητικὴ οἷον αὐτό. ἔστι δὲ ᾧ τρέ-25 

φεται διττόν, ᾧ ὶ ᾧ κυβερνά, ἡ χεὶ κα... υ. διττόν, ὥσπερ καὶ ᾧ κυβερνᾷ, ἡ χεγρ καὶ τὸ πη 

» 4 9 ο ο. ν ον ο , δάλιον, τὸ μὲν κινοῦν καὶ κινούμενον, τὸ δὲ κινοῦν µόνον. 

. ] 3 [ο Δ ’ / 3 ’ 

πᾶσαν δ᾽ ἀναγκαῖον τροφὴν δύνασθαι πέττεσθαι, ἐργάζεται 

δὲ λ , Ν ο λα: ὃ Δ ο) να] ” , 
ὲ τὴν πέψιν τὸ θερμόν' διὸ πᾶν ἔμψυχον ἔχει θερµότητα.. 

τύπῳ μὲν οὖν ἡ τροφὴ τί ἐστιν εἴρηται' διασαφητέον ὃ 39 

γι Αα ό νο μας. ο ος λος , ἐστὶν ὑστερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις. 

δτ Ἡ).. Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν κοινῃη περὶ πάση : Διωρισμένω γωμεν κοινῇ περὶ πάσης 
. ’ ε .) 3” 3 ων ζω) ΄ Ν ΄ 

αἰσθήσεως. ἡ δ αἴσθησις ἐν τῷ κινεῖσθαί τε καὶ πάσχειν 

ων 3 ΄ ς συμβαίνει, καθάπερ εἴρηται δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις εἷ- 

ΔΝ / ΔΝ Ν ιά ε Δ αν ε / ΄ ναι. φασὶ δέ τινες καὶ τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν. 35 

τοῦτο δὲ πῶς δυνατὸν ἢ ἀδύνατον, εἰρήκαμεν ἐν τοῖς καθόλου 4 

’ Ἆ ο ο) ΔΝ /’ ” . 3 ’ ὃ Ν , 62 λόγοις περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν. ἔχει δ ἀπορίαν διὰ τί 

35. Ὑεννητικὸὺν ἘΕΦΤΥΝΧ Αἱά: 327. κινοῦν μόνον] κινούµενον ΤΠεια. Ῥ]Η]ορ. 

83. τε] τι» ΝΧ. : 



ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ τί 4 55 14--ι6 5 5 2. δ5 

ἴς, ἵ5δ α ῬούνεΓ αἁαρίεά {ου Ργοδειτνίηρ {λπαί νλῖο, Ῥος- 

9 .9 (Πίς Ῥδυολίο {οΓπι ἵπ 5ο ΓαΓ ἂ5 1ὲ Ροβδ655ες {έ: απά πι ετίπιεπέ 
οἱεο Τε {ο αοῖ, 5ο ἴλαί Ὕπεη ἀερινεά οἱ παήπιεπὲ 1ξ ἴ8 

Ίε {ο εχῖ. Τητος εἰεπιεηί5 Ἠανε Ίετε {επ {ο Ῥε Γοοος- 

“Πγοί, ἴνε ορ]οςί πουτίδηεά ; «φεεοπαύγ, εἶιαί ννΙεὮ ννλῖοὮ 1 ἶ5 
εά: απά {1γαζ, ἴε ΡονύεΓ 5ο πουπϊκμίηπσ Ἡ. ΟΕ {ινοςα 

δὲ πιεη{ίοπεά {5 {πε ταάἰπιεπίαιγ οἱ Ριίπιατν 5ου]: ἴπε 

ἕ ποιγῖηεά ἶ5 {λε Ῥοάγ νγΠίοῖι οοπ{αϊῃς ἐΠί5 5ου], νΥλί]ε Εἶαί 
πηι]ο] Τὲ ἶ5 πουτῖκιεά ἶ5 πιἑππιεηξ, (Ἐνειγίπίπς Πον/ενες 
Ῥο παπιεά ἵπ ΓοίεΓεηςς {ο {Ἡα επά ἵέ τοα]ίζᾳ5, απἀ σἶπος 

ἆ οἱ εῖ {αποξῖοη οἱ ἐλα 5ου ἶ5 ἔο Ρρτοάιςα αποϊ]ος ]ϊῑκα 
ἴπε Πτδί απά τιάϊπιεηίαγγ {οτπι οἱ 5ομἱ νου]ά Ὦε {πε 

σοπεΓα!ῖνε, ἴπαί ἶ5, ο αποίπε κο Πε) ΤΠπαί υγ 

Ίο πιτίπιεπε ἶ5 ε[[οοἑεά ἶ5 ἐννο[ο]ά, ]1δέ α5 Π]κεννίσε ἴἶναί 
α νε 5ἴοετ α 5ΠΏίρ πιαγ ἀεποίε εἶίπει ἴπε Παπά οἱ ἴπε 

---ἴλα οπα οἱ ψΠίοἃ ἵ5 αἲ οπος πιονίπρ απά πιονεά, {πε 

ππονίηρ οπ]γ. Ἐυτίπει Ιε ἱ5 πεσεδδατγ {λαί αἰἱ παίπιεηί 
δε αδ]ε {ο Ρε ἀῑσερίεά, απά Ελπίς ἀϊσεσίίοι ἶ5 ρτοάυσεά ΡΥ 
᾽απά ἴἶις ενειγ(λίησ απἰπιαίο Ροββεδ5ες Πεαί. 

 οΚείοἩ πας {ας Ῥεεη σίνεῃ ο{ {1ο παίητα οἱ παήπιεηί: ἴτ 

Ῥᾳ Πεσθδδατγ ἩούνενοΓ {ο εχαπιίπε {πε θιρ]εοί νε ππογα 
Ἱ ἵη ενα {τεαίίδα αρρτορτίαίε {ο ἵε, 

6ΠΑΡΤΕΝ ν,. 

4 υλίοὮ 1έ [αἱὶ5 {ο 5 {ο ἀΐδοιδ. Απά ρειεερίίοη, 1 Υ/α5 

Έαϊκες ρ]αςε α5 α ταδι]έ οἱ Ρεΐπρ πιονεά απἆ Ρεΐπρ ἵπιρτεδδεά: 

ο{ {πε αο!ῖνε απά {ια ρᾷδδίνο Ρίοςθ55ε». 1Τὲ 5αρσε»ίς Πού/ενει 



. κ 

δ6 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΕΒ. 

Ν ων 3 νὰ 3 ο) .) / ” ϐ ΔΝ ὃ 8 ’ 

καὶ τῶν αἰσθήσεων αὐτών οὐ γίνεται αἴσθησις, καὶ διὰ τί 

” ” ” 9 ω ”  Ἅαή Δ Ν - λ ἄνευ τών ἔζω οὐ ποιοῦσιν αἴσθησιν, ἐνόντος πυρὸς καὶ γῆς καὶ 

ω) ” / ω] 3 ε ” μα τς Ν 

τῶν ἄλλων στοιχείων, ὧν ἐστιν ἡ αἴσθησις καθ αὐτὰ ἢ τὰ 
ο ” Δ ” 

συµβεβηκότα τούτοις. δῆλον οὖν ὅτι τὸ αἰσθητικὸν οὐκ ἐστιν 

Ε] νά 3 Ν ” ή ΔΝ νά Ν Δ 3 

ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ δυνάµει µόνον. διὸ καθάπερ τὸ καυστὸν οὗ 
, ροκ . ἐν α νν » . 4 

καίεται αὐτὸ καθ αὐτὸ ἄνευ τοῦ καυστικοῦ' ἔκαιε γαρ ἂν 
ε ’ Δ 1θὲ 15 ο) ω ε) ’ Ν ” 3 δὴ 

εαυτό, καὶ οὐθὲν ἐθειτο του ἐντελεχείᾳ πυρος ὄντος. ἐπειοή 

λ λ 3 / / ο ΄ Δ ’ 3 Α δὲ τὸ αἰσθάνεσθαι λέγομεν διχώς (τό τε γὰρ δυνάµει ἀκοῦον 

ος [ω 3 ’ κ ο) Γ] λ ΄ ” ἳ 

καὶ ὁρῶν ἀκούειν καὶ ὁρᾶν λέγομεν, κἂν τύχῃ καθεῦδον, καὶ 

4 3” 9 ” δὃ [ο υἳ , Δ ε ” | ε Δ 

τὸ ἤδη ἐνεργοῦν), διχώς ἂν λέγοιτο καὶ ἡ αἴσθησις, ἡ μὲν 

« ΄ ε Δ ε 3 ψ ε ’ ΔΝ Ν Δ 3 Ν 

ὡς δυνάµει, ἡ δὲ ὡς ἐνεργεί.. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ αἰσθητὸν 

/ / Ἂ Ν κ.α / ο) λ κα ε 
τό τε δυνάµει ὂν καὶ τὸ ἐνεργείᾳ. πρώτον μὲν οὖν ὡς 

. 3 -. ” ’ 9 ” - 9 ” ” 

τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ πάσχειν καὶ τοῦ κινεῖσθαι καὶ τοῦ ἐνεργεῖν 
Δ Ν ” ε 9 

λέγωμεν' καὶ γὰρ ἐστιν ἡ κίνησις ἐνέργειά τις, ἀτελῆς µέν- 

/ 3 α.Ν κά / Ν / Ν τοι, καθάπερ ἐν ἑτέροις εἴρηται. πάντα δὲ πάσχει καὶ κι- 

ο) ε Δ Αα Φ π -ᾱ- / ιό ὰ Ν ε 

νεῖται ὑπὸ τοῦ ποιητικοῦ καὶ ἐνεργείᾳ ὄντος. διὸ ἐστι μὲν ὡς 

ε Δ ος ο ο. ΄ κά Λ ε ε Ν - 3 ’ ’ 

ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχει, ἐστι δὲ ὡς ὑπὸ τοῦ ἀνομοίου, καθά- 

” . / Δ Ν Δ 5 / Δ 3 

περ εἴπομεν πάσχει μὲν γὰρ τὸ ἀνόμοιον, πεπονθὸς ὃ 
οφ ’ 9 / 8 ΔΝ Ν ΄ . 3 

οµοιον εστιν. διαιρετέον δὲ και περι δυνάµεως και ἐντελε- 

-- ο 

χείας' νῦν γὰρ ἁπλῶς λέγομεν περὶ αὐτῶν. ἔστι μὲν γὰρ 

ἂν οφ ο Α ” ν 9 
οὕτως ἐπιστῆμόν τι ὡς ἂν εἴποιμεν ἄνθρωπον ἐπιστήμονα, ὅτι 

ε » Αν , Α.Α ῃ / .λ . 
ο ἄνθρωπος των επιστηµονγων και εχογτων επιστηµην"' εστι ὃ 

41737. οὐκ αἰσθάνεται καθάπερ ΤΧ. 13. τὸ αἰσθητὸν] Ναἱρ. αἰσθάνεσθαι. 

16. λέγομε ΘΤΌΥΝΧ. 33. εἴπωμε ΕΤΟΥ Ν.Ο 



«ρω αν ες ε-εζζενθ- ' - ς να 3 : 

ον κών 
ΡΘΥΟΗΟΙΟΩΥ ἩἩ ν ὃς 3, 4. | δ7 

ελε αιιεδέίοη---ΝἨΥ ἵ5 ἔλετε πο Ρετοερίίοη ΟΥ 5εη56 Οἱ έλα 

Ὠλεπιρείνες, απά υγ ἆο έλα 9εῃ5ε5 ποῖ ργοάιοε ἃ΄ Ρεί- 
ψεποιξ ἔπα ΠεΙρ οί εχίειπαὶ οῬ]εοί5, νΊεη {ἩεΓο ἶ5 
'ᾱ νηλίη ἔἨεπι τε απά εατίἩἉ απάἆ {πε οίμες εἰοπιεπίς5 

ατε οΡ]εοίς οί Ρετοερίίοη οἴίπετ ἵπ {Ππεπηδε]νος ο: ΙπΠ νἰγίιε 
Γ Ῥτορεγίίε». Ἐνιάεπ{]γ, ἵε {ο]οννς, {πε Ῥονγεγ οἱ 5εΠ5ε 

] εχἰςδίς ποί α5 5οπιείΠίηπρ αείια]]γ εχεγοῖδεά, Ῥαΐ οηΙγ 

Ίηπσ Ρροίεπεία|. Απά 5ο {πε σαδο ἶ5 ρατα]]εί {ο {Παί οΕ 

Πρ]ε πιαϊξοτία], νυΏὶο]Ὦ ἵ5 ποί Ῥιτπε ὮΥ Ιδε]{ ννε]οιίξ ἔῑο 
: ΟΓ {παί ννΠ]οὮ «απ δοέ { οἩ Πτε: οἑλετννίςε 1{ νου] 5ο 
Πδε]{, απἀ ἔΊεγε νγου]ά Ῥε πο πεεά {ος {πο Πεὶρ οἱ αείμα] 

Ίλε πιηδέ ποίο Πονγενει {]λαί ννε δε {λε ν/οτά /ρετοεῖνε᾽ 
Ὁ 56Η5ε5. ΤΠ {Πε σᾶδε οἱ {παί γΥΠίοἩ Πας {Πε Ροἵ/εΓ {ο Ἠεας 

ες, ΝΕ 5αγ ἵε Πεατς απά 5εΕ5, ενεῃ ΙΓ 1{ εΠαπος {ο Ῥε αδ]θεΡρ, 

"35 ΠΙΙΕἩ 5 Ὕνο ἆο ἵπ ἴπε οᾶδε οΓ ἴλαί γΠίοὮ ἶ5 αἰγεαάγ 
αἲἲγ αἲ Ἰνοτκ. Ῥετεερίίοῃ {λεγείοτε νου] Ῥε αἰπι]ατ]γ υ5εά 

.8εΗ5ε5, ΟΠ ἴἹο οπε Παπά αξ ἵπ Ρροίεπ{ἰαΙΙ{γ, οἩ ἴλπε οἴπες 

ἃ5 ἵῃ αοἰια]ίγ: απ {Πί5 6απις ἀἰδείπείίοη νν]] ἵπ ἔατη αρΡρΙγ 

. ορ]εοί οἱ ΡεΓοερίίοη, ν/ΠίοὮ {5 Ποπι οπε αδρεοί Ροϊεπίίαι, 
αποίμες αοέιια]. 

Ἡ5 {πεῃ {π {Πε Πδί Ρρίαςε αρΓος {ο τερατά ἵπ ος ἀῑδειςδδίοῃ 

πνοτας '"ραδοῖνε ἱπιρτεδδίοη  “πιονεπιεπί ” απά “αοθϊνίεν ” α5 

: Τος πιονεπιεηέ ἶ5 α δρεοίᾳς οἱ γεα]ζεά αοθνΙέγ, ἔλοιρ]ι, 
Ῥεεη εἶδενῆετα δαϊά, ἵε ἶ5 Ἱπιρεγίεοί. ἨΝον ἵηῃ ενειγ ἵῃπ- 

ἐπίησς ατε Ιπιρ[εδδεά απά δεί η πιονεπιεπί ΡΥ δοπιε(μίηπςσ 

156 «αραΡ]ε οἱ ρτοἀμοίπσ απ ἱπιρτεδδίοη απά γγΠίοὮ εχἰςί5 
'αονίψ. Απά ἔἶας απ ἱπιρτεδδίοη ἶ5 ἵΠ ΟΠ6 56ῃ5ο ππαάς 

Ενα ]ῆ]κα, ἵπ αποί]εί 5εη5α Ῥγ {πε απ]ί]κε, α5 ας Ῥεεη αἰγεαάγ 

5 [ος Τε ἵδ α5 η]ίκαε ἐλαί απγεῃίης σα[οι απ ἱπιργοδίοη : 
(ος λα ἱπιργεδδίοη Ίας Ῥεεπ πιαάς, 1ΐ ἶ5 οοπνεγίεά Ιἴπίο Ἱ]κα, 

Ῥυΐ, ἵῃπ {λε 5εοεοπά Ρίασε, α ἀῑςδεποίίοη πιιςδέ Ῥε ἁταννη νε] 
πος {ο ροίεη/{ΙαΗ(γ απά αοαα]ίγ ; αἲ Ρρτεςδεπί ν/ε αἴθ 5ροα]κ- 

ο αΡοιέ ἴπεπι ας {{ {πευ αἁπιεεά οἱ πο νατίαίίοης οἱ πιεαπίης. 
Ὁἵ ἱηδίαπος αΠΥ ἱπάϊνιάιαί πιανγ Ρε ἀεδογίρεά α5 Κπονήησ (1) ἵΠ 

8εη5ε ἵπ υΥΠΙοὮ νο 5ΠΏοιυ]ά ἀεδοτίρε α π]αΠ α5 Κποννίησ, Ῥεσαιςα, 
πια {9 ἱπο]ιάσά {π {ης οἷαδς οἱ Ρείηρς έἶναί α{ε ἱπίε][ίσεπί απἁ 
ἆ νε Κπονν]εάσε;. ος (2) απ ἱπαϊνίάμα] πιὶσΏί Ῥε οαϊά {ο 

Ν ἵῃ ἴἶε 5εΠ5ε ἵπ ὙΠίςὮ γε 5ρεακ οἱ α Ρείδοῃ α5 Κπονῖπςρ 



δ 5 

δ8 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ 

ε » 
ὡς Ίδη λέγομεν ἐπιστήμονα τὸν ἔχοντα τὴν γραμμµατικήν’" 55 

(ἑκάτερος δὲ τούτων οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον δυνατός ἐστιν, ἀλλ᾽ 

ὁ μὲν ὅτι τὸ γένος τοιοῦτον καὶ ἡ ὕλη, ὁ δ) ὅτι βουληθεὶς 

δυνατὸς θεωρεῖν, ἂν µή τι κωλύσῃ τῶν ἔξωθεν') ὁ δ' ἤδη 
α » , Δ Δ , 9 , , λ 

θεωρῶν ἐντελεχείᾳ ὢν καὶ κυρίως ἐπιστάμενος τόδε τὸ Α. 
: μη σώσνωατρς ο ο μκομοκμμν  ρωκος 

εξ ’ Δ 5 ε ο) Δ ὃ / Ε] / ἁμφότεροι μὲν οὖν οἱ πρὠτοι κατὰ δύναμιν ἐπιστήμονες, 39 

ἀλλ ὁ μὲν διὰ µαθήσεως ἀλλοιωθεὶς καὶ πολλάκις ἐξ 

ἐναντίας μεταβαλὼν ἔξεως, ὁ ὃ ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν αἴσθησιν 

ἢ τὴν γραμματικήν, μὴ ἐνεργειν ὃδ εἲς τὸ ἐνεργεῖν ἄλλον αν 

” . 3 ” ε ῳ) ΣΩ ΔΝ . α] Ν Ν Ν 

τρόπον. οὐκ ἐστι ὃ ἁπλοῦν οὐδὲ τὸ πάσχειν, ἀλλὰ τὸ μὲν 

΄ ε Ν ο ἃ ’ 8 ΔΝ ’ οἱ α 5 

φθορά τις ὑπὸ τοῦ ἐναντίου, τὸ δὲ σωτηρία μᾶλλον τοῦ δυνά- 
» ε Δ φν ’ ιά Ν ε ’ σ ε ’ 

µει ὄντος ὑπὸ τοῦ ἐντελεχείᾳ ὄντος καὶ ὁμοίου, οὕτως ὡς δύ- 

» κ φ , . ο λ , ος 
ναµις ἔχει πρὸς ἐντελέχειαν θεωροῦν γὰρ γίγνεται τὸ έχον 6 

Δ 9 / φ Ἂ 3 .ά 3 Αα 3 ΕΝ Ν ε 
τὴν ἐπιστήμην, ὅπερ ἢ οὐκ ἔστιν ἀλλοιοῦσθαι (εἰς αὐτὸ γὰρ ἡ 

ν / Ἆ 3 3 ΄ λ ο / 3 ’ 

ἐπίδοσις καὶ εἰς ἐντελέχειαν) ἢἢ έἕτερον γένος ἀλλοιώσεως. 

διὸ οὐ καλῶς ἔχει λέγειν τὸ φρονοῦν, ὅταν φρονῇ, ἀλλοιού- 

9 Δ 4 

σθαι, ὥσπερ οὐδὲ τὸν οἰκοδόμον ὅταν οἰκοδομῃ. τὸ μὲν οὖν 

ες ἐντελέχειαν ἄγον ἐκ δυνάµει ὄντος κατὰ τὸ νοοῦν καὶ ιο 

φρονοῦν οὐ διδασκαλίαν ἀλλ ἑτέραν ἐπωνυμίαν ἔχειν δί- 

καιον΄ τὸ ὃ ἐκ δυνάµει ὄντος µανθάνον καὶ λαμβάνον ἐπι- 

στήµην ὑπὸ τοῦ ἐντελεχείᾳ ὄντος καὶ διδασκαλικοῦ τοι οὐδὲ 

ρόδα φατέον, ὥσπερ εἴρηται, ἢ δύο τρόπους εἶναι ἆλ- 

45. ἐπίστασθαι 3Χ. 38. ὁ δ ἤδη] τρίτος δ) ὁ ἤδη θεωρῶν Το. 39. πρῶτοι 

Άπο. 1ο]. ΤΟί. 4Ι7Ό 14. ὥσπερ εἴρηται οπι. 905 
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ΡΟΥΟΠΟΙΟΟΥ 1 55ὅ 5. δο 

-αἴτει Ἡε ας αοαιϊτεά α Κπον]εάσε οἱ {πε ρεϊποίρ]ος ος 

πας. ΆΝον; οἱ ἴΊεδε {ννο ΡΕΓΦΟΠ5, απο] Ῥοββο55ες {πε «αρα- 
{οι Κπον]εάσε ἵπ α ἀἰβετεπί 56Ώ5ε--ἴἩο οπα Ῥοσαιιδα {πε 

εεὶο εἰαταείετ απά Γαπάαπιεπίαὶ παίυτα οἳ π]αΠ ἶ5δ οἱ Ελί5 
εδετρίίοη, {λα οἴμεγ Ῥεσαυςε ἵΓ Ἡε νῖσῃπεά Ἡς ννου]ά Ῥε αβίε ἔο 

ρὶγ Πὶ5 Κπον]οάσε, 5αρροδίησ {λΠαί πο οΏρίας]ε ρτενεπίεά Ηΐπι. 

.οη ἴπο οἴπει παπά (3) νο ηας αάναηεσά 5ο {αγ α5 {ο αρρΙγ 
Κποιγ]οάρε ἶ5 ἵηπ α σίαΐίε οἱ ΓΗ1ἱ τεα]ζα(ίοη απά Κποὺνς ἵπ ἔε 
Ἔ 5εη5ε ΟΓ {πο νγογά---ίογ Ιηδίαπος {λαί {Πῖς ἀεβηίίε ἐλπίῃς ἶ5 
Ας οοπιρατεά πετ υὮ Ενίς ίτά, ῬοίἩ οί {πεςο Πγδέ πιεῃ- 

Φ Ρο55ε5ς Κπονμ]εάσε οπΙγ ἵπ Ρροίεπ{αΓίγ: Ῥαΐ {Πεν ἆο 5ο 

ν η ἀῑ[ετεπέ 5εῃ5ς5, {Πε οπο Ῥεσαιςε ἵη οτάοτ {ο Ῥεεοπ]ο α πἹαπ οί 

οιγ]εάσε Ἶε πιιςδέε ηανο Ῥεεῃ (ταηςδ[ογπιοά ὮΥ Ἱεατηίηρ απά ἵπ 
Υ «α5ες εμαπρεά {Τοπ ελα ἀῑτεσί]γ οοηίτατγ δίαίΐε: ἴπε οἴπες 
156, νν]ί]ο ροδδερδίης, (πουρ] πο επιρ]ογίης (5αγ) Ρετοερίίνα 
εες ος σταπιπια(ἶσα] Ῥτίποϊρ]ας, Ἡε «απ ρτοσθαά {ο 15ο {απ 

Ίεῃ Ἡς Ἠδηςς. 
"ῬυΠετίης οἵ ἱπιρτερδίοη οἱπι]ατ]γ ἱ5 πο 5εά ἵπ οπο αἱπρί]α 

.. Όπ {πε οπε Παπά, Ιέ ἱ5 εφιἰνα]εηί {ο 5οπηε 5οΓί οἱ ἀερίτας- 

Ὦγ πε ορροφίΐές; οἨ {ο οἴ]ει Παπά {έ ἶ5 ταῖ]λετ έλα ΡτεδεΓνα- 
"οἱ Ειναι ννμ]οῖ οχὶςίς Ρροίεπ{ῖαΙ]γ ὮΥ πιεαης οἱ {πε αοϊιαὶ 

1 οἰπί]ας, ππιεὮ ἵπ {Ἡα 5αΠ1ε ΊαΥ ἵη νΠῖοἩ Ρροίεπίίαὶ «αραοίεγ 
πάς {ο αοϊιαὶ τοα]ίγ. Τπαί {ο εχαπιρἰε ν/ΠῖοεἩ Ῥοββρδ5ες 

ΠΟ] Ἱεάρε τἶδες ἰπίο αείιαὶ οοηδείοµ5ηΏες»: απά {Πίς ἵ5 ολες 

οἳ {ο Ῥο ἀεξογῖρεά α5 αἱοταίίοη (Ώεσαυμσο 15 αάναηοε ἶ5 ἔονναγάς 
φε]{ απά {5 ονΏ Ρει[εοί ἀενείορπιεπί) ο: {ὲ ἱ5 α ἀβειεπί Κίπά οἱ 
ετατίοη ἴτοπι ελαί αδυα]1γ δἱρπίπεά. Ἠεποε 1 ἵ5 ποῖ οοττεο 
ΦΥ ἴπαί α ἐλίηκίης Ῥεΐπρ {5 αἲ {λε Επι οἱ ἐηκίηρ απάει- 
ἵπσ αἰιεταίίοη : α5 Πε]ε ας {παί {πα Ποιδεβι(]άει ἶ5 5ο αἲ {ο 

ο νΊεη Ἶς ἶ5 Ῥω]άίηπς. Τ{Πο ΡΓοςςςς {ΠοΓείογο υΥΠίςΙ ἴγαπς- 
ης υν]ναξ ἶ5 ΡοίεηείαΙ Ιπίο γν]αέ ἶ5 αοἰυα {η τε]αίοη {ο α τεᾶ- 

οπΐηπσ απά (λίπκίης Ῥεΐηρ 5ἱου]ά Ῥε σα]]εὰά ποί ἱηδίταςίίοι Ριί 
που]ά Ῥε Ἱκπονη Ὦν 8οπις οἴμει παπιε; απά κἰπι]ατίγ, νντεῖν 

ος {ο {ἐἶιαί ννΏΙςΠ, οἩ {λε Ῥαδίς οἱ ναί ἶ5 πιετεΙγ Ροίεπίία], 
εαΓῃ5 απά τεοεῖνες Κπον]εάρα αἲ {πε Ἱαπάς οἱ ἴλαί Πίο {5 

αοϊμαὶ απἀ «αραΡ]ε οἱ {εαςΏῖης, ννε εἶίπει πιιςί ποῖ 5ρεα] οἱ {έ α5 

ουΠετῖησ᾽ αΏ Ιπρτερδίοη (α5 Ἆας Ῥεεη 5αἷᾷ) ο: νε πιιδί γεοορηίδα 

Ώνο ἀϊ[ετεηί {οιπις οί αἰίεΓαίίοῃ, ἴε οπε α ἰταπδίίοτ Ιπίο {ια 

ὦ ο. 



56 

5 7 

9ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β, 

’ / ας Ν Ν ’ : Δ λοιώσεως, τήν τε ἐπὶ τὰς στερητικὰς διαθέσεις μεταβολὴν 
Ν κ 9 4 Ν ο Ν Δ , Αα 3 3 τν ἄθμς Ν 

καὶ τὴν ἐπὶ τὰς ἔξεις καὶ τὴν φύσιν. τοῦ δ᾽ αἰσθητικοῦ ἡ μὲν 
΄ Ν / ε ᾿ ο) - ᾳ π 

πρώτη μεταβολὴ γίνεται ὑπὸ τοῦ γεννώντος, ὅταν δὲ γεν- 
βῃ ιά δ .ό 3 ’ ΔΝ Ν η ΄ Ν 

νηθῃ, ἔχει ήδη ὥσπερ ἐπιστήμην καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι. καὶ 
Ν .) Φ οψ Ν ε ΄ η μον ” , 

τὸ κατ ἐνέργειαν δὲ ὁμοίως λέγεται τῷ θεωρεῖν' διαφέρει 
δέ 9 ο λ λ Ν α 5 / ὰ δή. Δ έ, οτι τοῦ μὲν τὰ ποιητικὰ τῆς ἐνεργείας έξωθεν, τὸ ὁρατὸν 

ΔΝ Ν 5 ε / Δ ΔΝ Ν ΔΝ Φν Γι] ο) 

καὶ τὸ ἀκουστόν, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν αἰσθητών. 
” ΦΨ ” , ο ε ο 3” ε 

αιτιον ὃ οτι των καθ εκαστον η κατ ενεργειαν αἴσθησις, /) 

[ο] 8 / ο , « 9 » Αα , 9 ο) 
δὃ επιστηµμΊ των καθόλου α ὃ εν αυτη πως εστι τη 

3 3 3 ο ω) ε ΄ β  λ 3 θ / 

επ αυτῳ»' οποταν ου ητος αι α- Ψυχῇ. διὸ νοῆσαι 
.] 3 ο μα. 5 ν. . ο) ΔΝ ε » Ν α] νεσθαι ὃ οὐκ ἐπ᾽ αὐτς' ἀναγκαῖον γὰρ ὑπάρχειν τὸ αἴσθη- 

, α , ιν -” » » 5 Αα 9 , Αα υν 9 

τόν. ὁμοίως δὲ τοῦτ' ἔχει κἄν ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς τῶν αἲ- 
η ΔΝ Ν μ 5 Δ να ιά Δ 5 η [ω) 

σθητών, καὶ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι τὰ αἰσθητὰ τῶν καθ 

ἕκαστα καὶ τῶν έξωθεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων διασαφῆσαι 
Ν , 3 δν ο ὝΝ θε ΔΝ ἳ ῳ) ϱ 

καιρὸς γένοιτ’ ἂν καὶ εἰσαῦθις. νῦν δὲ διωρίσθω τοσοῦτον, ὅτι 
9 ε Αν» Αα , , ε] Ν ” 9 ϱ 

οὐχ ἁπλοῦ ὄντος τοῦ δυνάµει λεγοµένου, ἀλλὰ τοῦ μὲν ὥσπερ 
ΑΔ » λ α Αα α ομ” . 3 
ἂν εἴποιμεν τὸν παῖδα δύνασθαι στρατηγεῖν, τοῦ δὲ ὡς τὸν ἐν 
ε ” ο ” ΔΝ 3 / 3 ον ” 3 ’ 

ἠλικίᾳ ὄντα, οὕτως ἔχει τὸ αἰσθητικόν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνώνυμος 
» α ε ς , ., Δ Δ 9» α ο ο λ 

αὐτῶν ἡ διαφορά, διώρισται δὲ περὶ αὐτῶν ὅτι ἕτερα καὶ 
- οφ ον 3 Α Αα / Ν 5 

πὠς ἕτερα, χρῆσθαι ἀναγκαῖον τῷ πάσχειν καὶ ἀἄλλοι- 
νέα) ε , 9 ν ο θρός Δ / κ Ν 

οὔὖσθαι ὡς Κκυρίοις ὀνόμασιν. τὸ ὃ αἰσθητικὸν δυνάµει ἐστὶν 
8 κ 3 Ν ” 3 ’ ’ ” . 

οἷον τὸ αἰσθητὸν ήδη ἐντελεχείᾳ, καθάπερ εἴρηται. πάσχει 
Ν .ν ια) ο κά θὸ δ᾽ ε ’ . ὃν 

μὲν οὖν οὐχ ὅμοιον ον, πεπονύος ὠμοίωται καὶ έστιν 
4. αοφῖρν 

οιον εκεινο. 

34. ὁπόταν] ὅταν ΥΥΧ. 81. εἴποιμεν] εἴπωμεν 90 Χ. 

15 

2 ο 

υ] οι 

3ο 

41583 

ὅ 



ΡΟΥΟΗΟΙ ΟΥ 1 5 δὲ 6, 7. ΟΙ 

περα!ίνε ρ]αςε ο{ α Ρτενίοις σίαΐθ, ἔλε οἵ]ιε α {Γαπδῖξίοη 
: εδίαὈ]ίσηεά απά παίιτα] οοπάΙείοῃ. 

ἔπε 5εης]ενε 5ιΏ]εοί {πε Πγςί {οίπι οἱ ἐγαησίείοι ἶ5 εβῄεοίοά 
« ο ση Ραίεπίέ: θ[ιος ΡΙΓίἩ Ἡονγενει {λε δαρ]εοί Ῥοτα 
5 {ο Ρο55ᾳ55 5εησαίί επί 

η 6 αίμα] εχοΓοῖςδε ΟΓ 5εΠ56 «Οπῃ65 {ο Ρε θεά ἵΠ {αοί 
να]επί {ο {λοισαέ, νε ἐλίς ἀϊπετεπος, Ἰοΐνενετ, {ας 
«.δε ΟΓ 5εη5ε {]ε οβ]εοίς νπἰος θΗἡπιη]αία Ενα Γαου]έγ ἱπίο 

ο -ἴ]αί ἱ5 ἴπε οΡ]οοίς οἱ δἱσηί, Πεατίπσ απάἆ οἱ {πα οἴ]οι 
15ε5, οοπΠ]6 ποπι ομίδιάο. ΤΠε γεᾶδοπ ο{ Ελπίς ἶ5 {λλαί 5εΠ8ε-ῤεΓ- . 

η ἨνπεΠ ἵπ αοϊίνε εχεγοῖδε ἀθαίς νυν ἱπάϊνίάιαὶ οβ]εοῖ, 
εΓοας Ιπίε]]σεπε εχρετίεπος ἶ5 οοποσΓγπεά γέ απϊνεισαίς: (- 

.-- Ια5ὲ ατα ἵπ α γαΥ οοπίαἰπεα υηΒίη ἔπο παίπά ἰξδο]ί, ὁ ο. 

1 15 νλῖη α πιαπ΄5 ΟΝΠ ῬΡούνεί {ο ἐλίπ]ς νἨσοπενει Ἡςο 
: Ῥιέ 5εΠ5ο-ρετοερβίοη ἶ5 πο ἔπις ἵη Ἠῖ οἵνΏ Ἱαπάς: {έ, ο 

Έιε οὐ]εοῖ ο{ 5εΏ5ο πιισί Ῥο Ῥε[οτεμαπά Ῥίοσοπί. Τ]ς κ. 
οἷάς σοοά αἷςδο οἱ ἴμε 5οΐεποες ἐπαί ἆθαὶ νε 5εηδίρ]ε 

ΟΊπεπα: απά {Πὶ ἴοο {ΟΥ {Πε 54Π18 ΓΕΒΦΟΠ,΄ ́ Ῥοσαιιδα πο 

5 Ο{ 5οης5ε ατο ἱπάϊνίάια| απά εχίειπα]. 

ύε πιαδί Ἠον/ενετ Ῥοδίροπα {α Πι]]εΓ ἀῑδοιδείοη οἱ {Πί5 

{ο αποίπεΓ οοσβδίοη. Αί Ρτεδεηπί Ίε ΠΙαΥ τερατά {Πί5 

-5 οε]εά-- ναί ]μδὲ α5 νν]αῖ ἶ5 ἀεροτῖρεά α5 ροίεηίίαἰ {5 
ἆ ἵηπ οπε οποία 5επΠ5ε, Ῥαΐ οπ {Πε οπε Ἰαπά {πΠ {πε 5εη5α 

ης {ο υΠΙοὮ νε 5Που]ά 5ρεαἰς οἱ {πε Βου α5 αΡίε Ροίε- 

Ία]]ν ἴο Ρε α σεπεΓα] απάἁ οἨ {λε οίπεΓ Παπά ἴπ Ελαί αεοοτάϊης {ο 
Ἠ]ο]ι νγο οιου]ά 5αΥ ενας {πα πιαπ ἵπ Ρτίπια ο{ Π[ε ἵ ΡοίεπείαΙΙγ 

|: 5ο αἶ5ο ἴ5 ἵέ νε] Εἶο Ῥοννεί οἱ 5εη5α-ρεΓοερίίοη. Φίπος 

νετ {ἔἶε ἀῑδείπείίοη ἵη αμεδίίοη, αἰεποιςδ]Ἡ νο Ἠανε 5εί(]εά 
εἶνα {ννο 5εΏ5ες ατα ἀἰ[ῄετεπέ απάἀ αἱδο Ποιν λεν ατα ἀἰ[ετεηί, 

πο τεοοσηΐσεά ὮΥ αησιασε, Ίνε πηιδί επρ]ον {πε νγοτάς 
γεςοίοη απά αἰίεγαίίομ α5 οωττεπί ἴθτπ. Βιΐ, 45 Ίας Ῥεεπ 

"ἔπα {αοι]γ ο 5επ5ε-ρετοεερίίοη ἵ5δ Ροίεπ{ία]ν ν]αί {πε 

οοῖ οἱ 5εη5ε ἶ5 ακἰμα]]νγ. ὨὈυτίπσ {λε Ῥτοςεςς οἱ ΡρεΓοερίίοη 

ῃ {λε Γαου]έγ οἳ 5εη5α ἶ5 ποξ αἰπιί]ας ἴο 15 οὐ]εοί; Ῥαΐέ α[ίετ 

Ἱπιρτοςοίοη, ἰέ ἰ5 αρκἰπηϊ]αίεά απάἀ Ῥεσοπιες απᾶἱοσοιι5 {ο ΙΕ. 



02 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΕΒ. 

δτ Ψ. Δεκτέον δὲ καθ ἑκάστην αἴσθησιν περὶ τῶν αἰσθη- 

τῶν πρῶτον. λέγεται δὲ τὸ αἰσθητὸν τριχώς, ὧν δύο μὲν καθ’ 

αὗτά φαµεν αἰσθάνεσθαι, τὸ δὲ ἓν κατὰ συµβεβηκός. τών 

δὲ δύ Δ ἓν ἴδιό Ε] ε ον ἰσθή ὸ οὲ | Δ ὲ δύο τὸ μὲν ἰδιόν ἐστιν ἑκάστης αἰσθήσεως, τὸ δὲ κοινὸν 
ὃν λ , δ᾽ - 9 Δ κ τν δ η ε 3 , 62 πασών. λέγω δ ἴδιον μὲν ὃ μὴ ἐνδέχεται ἑτέρᾳ αἰσθήσει 

αἰσθάνεσθαι, καὶ περὶ ὃ μὴ ἐνδέ ἷ θη ἤ ρὶ ὃ μὴ ἐνδέχεται ἀπατηθῆναι, οἷον 

3 ’ ΔΝ 3 Ν τα ΔΝ ῳ) Αα ε . ὄψις χρώματος καὶ ἀκοὴ ψόφου καὶ γεῦσις χυμοῦ. ἡ ὃ 

ἀφὴ πλείους μὲν ἔχει διαφοράς: ἀλλ᾽ ἑκάστη γε κρίνει περὶ 

, ς 5 3 ο) 9 Αα 505 9 ἡ 

τούτων, καὶ οὐκ ἀπατᾶται ὅτι χρώμα οὐδ ὅτι ψόφος, 
Α μὴ Αα α 

δ 3 ἀλλὰ τί τὸ κεχρωσμµένον ἢ ποῦ, ἢ τί τὸ ψοφοῦν ἢ ποῦ. τὰ 

Δ αν ο / ἴδ κ ώς Ν ΔΝ ’ 9 μὲν οὖν τοιαῦτα λέγεται ἴδια ἑκάστου, κοινὰ δὲ κίνησις, ἠρε- 

΄ 5 ΄ Α ” . Δ Δ ιο) .) ” µία, ἀριθμός, σχῆμα, μέγεθος τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐδεμιᾶς 
Ν [ο 

ἐστὶν ἴδια, ἀλλὰ κοινὰ πάσαις καὶ γὰρ ἀφῇ τε κίνησίς 

ΔΝ 

δ4 ἐστιν αἰσθητὴ καὶ ὄψει. κατὰ συμβεβηκὸς δὲ λέγεται αἰ- 

σθητόν, οἷον εἰ τὸ λευκὸν εἴη Διάρους υἱός' κατὰ συµβε- 
ΔΝ Δ , 3 η ά Α α , 

κὸς γὰρ τούτου αἰσθάνεται, ὅτι τῷ λευκῷ συµβέβηκε η ν ών ν : : ας 

-. αν 5 / λ Ν 504 ” Ό Α ε Δ ” τοῦτο οὗ αἰσθάνεται. διὸ καὶ οὐδὲν πάσχει ᾗ τοιοῦτον ὑπὸ τοῦ 
5 α δὲ ϱ) ε 4 3 θ α΄ Δ ἴδ / Ε) Ἆ 

αἰσθητοῦ. τῶν δὲ καθ αὐτὰ αἰσθητῶν τὰ ἴδια κυρίως ἐστὶν 
» ῃ Ν ο ο ο αδῃ , εκ ε) θ , 

αἰσθητά, και προς α η ονσια πέφυκεν εκαστης αισύησεώς. 

4183 19. πάσαις οπι. ὉΧ || ἀφῆ τε κἰνησις] νυ]ρ. ἀφῇ κἰνησίς τίς, κιν.τε Ψ. «ή2ο. 

Ροσί ὄψει εἁ1ίί απίᾳ ΒεχΚ]ς. καθ᾽ αὑτὰ μὲν οὖν ἐστιν αἰσθητὰ ταῦτα. 39. ᾖοπι. 90 Χ. 

- ο 

-- ὅ 
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Ρ6ΥΟΠΟΙΟανΥ Π 6 86 1-1. 03 

6ΗΠΑΡΤΕΚ νΙ. 

ἀεα]ίηρ νε ἔἶλο 95η9ες δεραΓαί{εὶγ Ίνα πιιςδί ΡῬερίη ϱγ α 

οἱ {πείς οῬ]εεί. ΤΠε 5ο-σα]]εά οΏ]εοί ο{ 5εΠ5ε-ρεί- 
πιαΥ ππεαπ ἴητεο ἀῑ[ετεπε {πίπασς, οἱ ανλίο]ι ἔννο αΓο 

Ῥο Ρρετοεῖνεά ἀῑτεςι]γ Ιπ {λεπιδε]νες, {πε ἐλίτά ἱπείάεπ- 

απά γη] τεσατά Το 15 οοποοπιξαηῖς. ΟΕ ἔἶα ἔνιο Πτοί- 
πεά, οπε ἶ5 5ρεοία] απά οοπῃπεά {ο εας] οπο οἱ {πε 56ῃ565 

εἰγ, ἔπε οἴἶει ἵ5 «ΟΠΙΠΙΟΠ ἴο ἔπεπι αἱ]. Ἑγ {ἶε δρεοία {5 
απάειδίοοά ἐἶλλαί νυλίοὮ Τε ἶς ἱπιρορείρία {ο ρετοεῖνε ΒΥ απγ . 

ἼδεΠ5α {Παπ {αι αρρτορτίαί(οἁ {ο ἵε απἁ ν!Ἡ τερρεοῖ {ο 

μαι 5εηΠ5ς οαπποί Ῥε ἀεοεϊνεά. 9ο ἵ ἶ5 ἴλαί οοἶοιτ 

πάς {ο δἱσΗῖ, 5ουπά {ο Πεατίης, Βανοιιγ {ο {αδίε: {ομοῖ, Πον-- 

ος, Τξ πιυδὲ ο αἀάεά, ἀεαὶς νηῖ α πάπηρετ οἱ ἀϊβετεπὲ απα]ῖ- 
Ἔαε]ι δἱηδ]ε 5εΏ5εα ἴἵπ [αοί ἀΐδοειης {ἴἶχεςε ἀῑ[εγεπί αιαΠ{ῖςς, 

1 15 5υ]εοῖ {ο πο ἀε]αδίοῃ α5 {ο υΠείπει Ιξε Ώε α «οἶοιί ος 
εἴ]λες ἴε Ώε α 5οιπά {λαί 1ὲ Ρετοείνες: 1ὲ5 οπ]γ ἀοιδε ἵ5 ευ/αί 

ἵ9 Εἶναί {5 οοἱουγεά οἱ ευβεγε Τε ἶ5, ος ν]ναξ οἵ νηετε ἶς5 (λαο Ῥοάγ 
εἶς βουπάΐηπρ. διςἩ ατα έλα οὈ]ασί5 οἱ Ρετοερίίοη ννλίο]ι α{α 

ἰά {ο Ῥα Ῥεου]ίαΓ {ο εας]Ὦ 5εραΓαίε 5εη5ο. 

' «ΟΠΙΠΙΟΠ 5εησίρ]ες ατα πιονεπ]επί, τεσί, Ππ]βας, Πσατς, 

εμάε; 5μο] Ῥτορειίες Ῥεΐησ Ρεοι]ίας {ο Πο οπ6 αἰπρ]α 
. Ῥμέ οματεά ἵπ «ΟΠΙΠΙΟΠ ὮΥ ἔλεπι αἩ. Μονεπιεπε {ο 

Ίο {5 Ρετοεῖνεά αξ οπος ΒΥ {οις]Ὦ απἁ Ὦυ οἱσηῖ. 

α οετίαϊη νυπῖίτο οῬ]εοῖ ἶ5 ΡρεΓοεϊνεά ας ἴπε 5οπ οἱ Τατες: 

πο ἴμετε ἵς Ῥαΐί απ Ιποίάεπίαί -ος Ιπαϊτεοί Ρρεγεερίίοη οί 

ο Πίο] ατα Ρρετοεῖνοά ἀῑτεοι]γ ἵπ {πεπδε]νες, 1 ἶ5 ἴποςδα 

αἱ {ο ἴλα 5εραταίο 5εῃ5ε5 {λαί ατα 5ίγῖο]γ {πο οΡβ]εοίς ο{ 

ορίίοπ απά {οσα {ος Υλίο] ελα οδδοπ!ίαὶ παίιτα οἱ επο]ι 

εησο ἶ5 πα(ωτα]]γ αἀαρίοά. 
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ΥΠ... Οὗ μὲν οὖν ἐστιν ἡ ὄψις, τοῦτ' ἐστὶν ὁρατόν. ὁρα- 
λ 4 Ν ω) ’ ὰ ἁ ΄ Ν ” 3 ο) 3 , 

τον ὃ εστι χρωμα τε, και ο λόγῳ μεν εστιν εἰιπειγν, ανωνυμον 

ο “-φ 

δὲ τυγχάνει ὄν' δῆλον δὲ ἔσται ὃ λέγομεν προελθοῦσι µά- 

λιστα. τὸ γὰρ ὁρατόν ἐστι χρώμα. τοῦτο ὃ ἐστὶ τὸ ἐπὶ τοῦ 

καθ αὑτὸ ὁρατοῦ' καθ αὐτὸ δὲ οὐ τῷ λόγῳ, ἀλλ ὅτι ἐν 3ο 
ε α ὃὉ ΔΝ ” ω) - ε ’ ” 9 - 

εαυτω εχει το αιτιον τον ειναι ορατούγ. παν δὲ χρωμα κινη”: 

’ ) ω) κο Πυ. ὃ ος . .Α »» .] ” 5υ 

τικον εστι του κατ ενεργειαν ιαφανοῦς, και τουτ εστιν αυτου 41 

ε ’ / 5 ε Δ 3” / 3 Δ ο Ἆ ε ΄ 

ἡ φύσις. διόπερ οὐχ ὁρατὸν ἄνευ φωτός, ἀλλὰ πᾶν τὸ ἑκάστου 
ω 9 Ν  Ἡψ / ὃ λ Ν λ Αι λ / / 

χρώμα ἐν φωτὶ ὁρατόν. διὸ περὶ φωτὸς πρῶτον λεκτέον τί 

ἐστιν. ἐστι δή τι διαφανέ. διαφανὲς δὲ λέγω ὃ ἔστι μὲν 

ὁρατόν, οὐ καθ αὐτὸ δὲ ὁρατὸν ὡς ἁπλώς εἰπεῖν, ἀλλὰ δι 
5 ς ὃν λ ῳ ο Σλ . 9 Ν δν) 
ἀλλότριον χρώμα. τοιοῦτον δέ ἐστιν ἀὴρ καὶ ὕδωρ καὶ πολλα 

- ” 8 4» 

τῶν στερεών οὐ γὰρ ᾗ ὕδωρ οὐδ ᾗ ἀὴρ διαφανές, ἀλλ᾽ ὅτι 
Ε] ’ ιν ε ΄ ε . Α΄ 19 ’ 3 / . Ν 

ἐστί τις φύσις ὑπάρχουσα ἡ αὐτὴ ἐν τούτοις ἀμφοτέροις καὶ 
Ε] ο δρ) “ν, οΨ ’ Α ὃ ν Μ ΄ κ ἃ 

ἐν τῷ ἀῑδίῳ τῷ ἄνω σώματι. φῶς δέ ἐστιν ἡ τούτου ἐνέργεια 
ω 8 ο ι 

τοῦ διαφανοῦς ᾗ διαφανές. δυνάμει δὲ ἐν ᾧ τοῦτ᾽ ἐστί, καὶ τὸ 

σκότος. τὸ δὲ φῶς οἷον χρώμά ἐστι τοῦ διαφανοῦς, ὅταν ᾖ 
3 κ Δ ε Δ Δ Ἆ ΄ φ. Δ 3 

ἐντελεχείᾳ διαφανὲς ὑπὸ πυρὸς ἢ τοιούτου οἷον τὸ ἄνω 
α Ν Δ , ε..Ρ Δ λ αφ ια / Ν - σώμα": καὶ γαρ τούτῳ τι ὑπάρχει ἓν καὶ ταὐτόν. τί μὲν οὖν 

τὸ διαφανὲς καὶ τί τὸ φῶς, εἴρηται, ὅτι οὔτε πῦρ οὔθ) ὅλως 
ω Σ05 5 λ ’ 5 , ” λ ἊἍ δὴ ΄ Ν 

σώμα οὐδ ἀπορροὴ σώματος οὐδενός (εἴη γὰρ ἂν σώμά τι καὶ 
φ 2 Δ 4 ἊἎ ’ Ν ’ » ὀν 

οὕτως), ἀλλὰ πυρὸς ἢ τοιούτου τινὸς παρουσία ἐν τῷ διαφα- 
ων σδνας Ν ’ ’ φ λ Ε] Α ΑΘ δε νεῖ. οὐδὲ Ὑὰρ δύο σώματα ἅμα δυνατὸν ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι. 

Ὠ ο 

38. μάλιστα οπῃ. 90 Χ. 41δὺ 3. ὁρᾶται ΕΤΥ Το. 7... στερεών οἷον 

ὕελος κρύσταλλος. οὐ Τ εἰ ππατρο ἵ[. δ. τι οπ. ΕΞΤΥΥΝ Εε]]ς. Ττεπά. | 

ἐνυπάρχουσα 90 ΝΧ. Βε]]ς. Ττεπά. τ. ᾖ οι. Ε. 

. ο 

ὅ 
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«ΠΑΡΤΕΕΚ ΥΠ. 

ἔ ἴπεπ ας {ος 15 οὈ]εοί ναί ἶ5 νἱεϊρίε. ΤΗϊς νἰβίρ]ε 

᾿οοἶοις απά φοπιε(μίηπρ υνπίοἃ πΠαγ ο ἀἁαθοτίρεα, αἰ- 
1 μετα ἱ5 πο οπε ἴειπι ὮΥ νΏίοὮ {ο παπιε ἵέ--ἶ{5 παίατα 
5 εν]άεπί α5 Ίνο Ρτοσςεά. Μεαηπννλί]ς, Ιεῖ 15 ταρεαξ, {πα 

19. οοἱουτ. ΤΓΠἱ5 ἵ5 ἰλαί νλἰος ἀἰβιαδος ἰἴδε]{ ονοι ναί ἶ5 

ἀροίς, πιαπίησ ὮΥ “ἴπ Ι9ε[[’ ποῖ {λλαί ἴξ ἶ 5ο ἵπ 165 νειγ 
, Ρε εαί Τε οοπίαῖης νν]λίη Ιδε]Γ ελα τεαδοη οἱ 15 

νίϊρ]ο, Νον ενετγ οοἶοιΓ ἶ5 ἀἱδροδοά {ο δεί ἵπ πιονε- 
αἲ ὙνΠΙεὮ ἰ5 αείια]]γ Ρρε]]ιοίά, επί Ῥεΐπσ ἵπ {αοῖ 15 

Ἠεποο εο]οιΓ ἵ5 ποῖ νἰδίρ]ε πηελοιί Πσηε: ἔπε οοἶἷοις 

οοπίτατγ ο[ ενεΓγ οΡρ]εοί ἶ5 οπΙγ νὶδιρὶο ἵπ Πσηε Απά 
[πρὶν δοπιε(μίπρ π]ιςέ Ῥε σαϊά ἴπ ἴπε Πτοί ρίαςα αΡοιί {να 

αγ οἱ Η61Ε. 

το ἶ5 ἴπετ, νε Π]αΥ Ῥερίη ΡΥ »αγίης, φοπιε(Πίπσ νγλίο]ι 
Απά Ὦν Ρε]]είά ἵδ πιεαπέε δοπιείΠίῃπσ υνΠίοὮ {5 

6, ποῖ νἰοἰρ]α ΡΥ 1{5ε]{Γ ({ο 5Ρροαἷ ννε]λοιί Γατίπετ απα]ίβσα- 

ων νἰςίρ]ε ο ΤΘΑΣΟΠ οί 80ΟΠΠε {ογείρη οο]οιισ ἨΠίοΙ αβεοίς 

οο δν Έλα 5απΠε εἰεπιεπί α5 οοηςΏεμίο5 έλα ενετ]αδείπρ 

ΙπθαΠ «.δ6ῃος. Τσε {επ ἶ ἔο οκρτοδδίοη οἱ Ελί5 Ρε[- 
"φμα ρε]]μείά: απἁ Ὕπεπενοτ {Πίς ρε]ιείάϊ(ν 15 ργεδεπί 

Ῥοϊεπίία]]ν, ἔἶετο ἀἁατ]κηοςς αἷςο ἶ5 Ρτεδεπ 11δΗί ἶ5 (πας 
α5 Τε Ὕνετα ἴλα σοἶουσ οἱ ελα Ρο]ιοῖά ννπεῃ ἵξ ἶ5 γοα]ἰζοὰ 

Π ρε]]αείά[εν ὃν βτε οἵ δοπια(λίπρ Π]κα έλα πἼρρε δαΏδέαπος 

Ἄεανοης, {πὶς αρρεΓ σαΏδίαηςε Ροφβερδίηᾳ οποα Απά. .. 

16Πε: απἁ Πανα ο κώ ΠρΏί {ο Ῥε πεϊέλετ βτε, πο; Ῥοάγν 
τε ΙΙγ, πος ενεη ἔἶε οββινίαπι ος επιαπαξίοη ἴτοπι ΑΠΥ Ροᾶγ 

ε ονεῃ ἵῃ {]ί5 «.5α Ι{ ννοι]ά Ῥε α Ῥοὰγ οἱ α Κἰπά) Ῥαέ οπΙγ 
οἱ βτε ος δοπιείΠ]ησ Ἱ]κα Τε ἵπ ναί ν/Ώίο] ἶ5 ρε]]ιιοίά: 

ἀῑες Ρείηρ υπαΡία {ο οχἰςί αἲ οπς απἀ ἴλα 5ᾶπιο {πια 

Ώχα 5απης 9Ρασο. 
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ὃ 3 δοκεῖ τε τὸ φώς ἐναντίον εἶναι τῷ σκότει' ἔστι δὲ τὸ σκότος 
’ ω) ’ ᾳ 2 ὃ α -ά α ιά 

στέρησις τῆς τοιαύτης ἔξεως ἐκ διαφανοῦς, ὥστε δῆλον ὅτι 
αν ΄ ΄ Δ Α 3 ΔΝ 3 3 ω) . καὶ τούτου παρουσία τὸ φώς ἐστιν. καὶ οὐκ ὀρθῶς Ἔμπε- ο. 

ὃ λη νὰ ” τλλ ο ” ε , - οκλῆς, οὐὸ εἰ τι ἄλλος οὕτως εἴρηκεν, ὡς φεροµένου τοῦ 
Ν Ν - ” μὴ φωτὸς καὶ γιγνομένου ποτὲ μεταξὺ τῆς γῆς καὶ τοῦ περι- 

, κο. αν δὲ ϐ ́ Ἔ ῳ ’ 9 9 4 έχοντος, Ίμας δὲ λανθάνοντος' τοῦτο γάρ ἐστι καὶ παρὰ 
Ν 9 . , 3ν ν ν ᾽ , β τὴν ἐν τῷ λόγῳ ἀλήθειαν καὶ παρὰ τὰ φαινόμενα. ἐν μι- 

Α ιν 8 ὃ ν / ίϐ ” ον Ἡψ 3 ζω) .) ο κρῷ μὲν γὰρ διαστήµατι λάθοι ἄν, ἀπ᾿ ἀνατολῆς δ ἐπὶ ας 
δ4 δυσμὰς τὸ λανθάνειν µέγα λίαν τὸ αἴτημα. ἔστι δὲ χρώ- 

µατος μὲν δεκτικὸν τὸ ἄχρουν, ψόφου δὲ τὸ ἄψοφον. 
» 3 9 Δ λ ὃ Ν Ν λ »/ Ἆ Δ ή ἄχρουν ὃ ἐστὶ τὸ διαφανὲς καὶ τὸ ἀόρατον ἢ τὸ μόλις 
ε , ο ὃ ὃ α Δ / ην λ Ν ! Δ ὀρώμενον, οἷον δοκεῖ τὸ σκοτεινόν. τοιοῦτον δὲ τὸ διαφανὲς 

φ ἂν 

µέν, ἀλλ᾽ οὐχ ὅταν ᾖ ἐντελεχείᾳ διαφανές», ἀλλ ὅταν ὃδυ- 1ο 
, ε Ν 9 3 , ἑ . οκ 9 - . 

νάµει η γὰρ αὐτὴ φύσις ὁτὲ μὲν σκότος ὁτὲ δὲ φῶς 
αφ , , 4 πο, ος 9 κο, ο. ἐστίν. οὐ πάντα δὲ ὁρατὰ ἐν φωτί ἐστιν, ἀλλὰ µόνον ἑκάστου 4τς 

τὸ οἰκεῖον χρώμα᾽ ἔνια γὰρ ἐν μὲν τῷ φωτὶ οὐχ ὁρᾶται 
3 δὲ Αα / ο ή ϱ φ Ν 2 νά ἐν δὲ τῷ σκότει ποιεῖ αἰσθησιν, οἷον τὰ πυρώδη φαινόμενα 

ν , πιά ο φή ο ο έν κα Ὡ καὶ λάμποντα (ἀνώνυμα δ' ἐστὶ ταῦτα ἑνὶ ὀνόματι), οἷον 

μύκης, κέρας, κεφαλαὶ ἰχθύων καὶ λεπίδε καὶ ὀφθαλ-: 
, Μον] ᾿ ΔΑ ε « , ση » Αν ο 5 ὁ 

µοί: ἀλλ οὐδενὸς ὁρἄᾶται τούτων τὸ οἰκεῖον χρώμα. δύ ἣν 
ὃ μ 5 9 ρ ῳ) κ ον 3 / 9) δ »- ἕ5 μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα ὁρᾶται, ἄλλος λόγος. νῦν δ ἐπὶ το- 

σοῦτον φανερόν ἐστιν, ὅτι τὸ μὲν ἐν φωτὶ ὁρώμενον χρώμα. 
λ Δ » ες α 9 ών ο ν΄ 5 τς 4 - 

διὸ και ουχ οραται ανευ φωτός ΤΟΥΤΟ γαρ Ὢν αντο το 

υ] χρώματι εἶναι τὸ κινητικῷ εἶναι τοῦ κατ ἐνέργειαν διαφα- ιο. 
κ. εν / 9 9) Ες / ” δὲ ΄ 

νοῦς' ἡ δ' ἐντελέχεια τοῦ διαφανοῦς φώς ἐστίν. σημεῖον δὲ τού- 
ποιοι / ο Ας . 3 5 3 

του φανερόν᾿ ἐὰν γάρ τις ϐΘῇ τὸ ἔχον χρώμα ἐπ αὐτὴν 
λ κά 9 » 3 Ν Δ ν -ν ο] Δ ὃ 

την ΟΨψιν, οὐκ οψεται' ἄλλα το μὲν χρώμα κινεῖ τὸ δια- 

18. τε] δὲ ΤΟΝΥΧ Ττεπᾶ. 33. τεινοµένου ΕΝ. 24. τὴν τοῦ λόγου ἐνάργειαν 

Τοχ. || τὴν τοῦ λόγου ἘΤΥΥΝΥ || ἐνάργειαν ΤΥΝΥ. 41031. ὁρᾶται Χ. 9. 

καὶ οπι. ἘὉ ΥΝ. || αὐτὸ] αὐτῷ Του. 
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5 εχρ]απαίοη οἱ ΠβΠέ 5 εοπβγπιεὰ ΡΥ {λε οτάίπαιγν νίανν 
τὰς ΠρΗί ας {πε ορροβίίε οἱ ἁατκπες. ΤΏατ]κηςςς ἵπ 

ὦ τοβ]!ν ἴπα τεπιοναὶ ο{ 5υοἩ α Ροβίνε αια]ε {τοπι 
'Ῥε]]μοίά, 5ο. ἴ]λαί ΗρβΠί παδί ποσεβςαγΙ]γ Ῥε Ι{5΄Ρρίεδεηςα. 

ἰοείε {]εγείοτε απά απγ οίμει νπο Ἠανο Γοἰ]οννοά ΠἨΐπη 
ποῖ ἀεδοτῖρεά ἴπε ΡΠεΠοπιεποπ οοττοεί]γ ἵη φρεαΚίηρ ο{ 

Πὲ α5 πιονίησ Ιδε]ί απά 45 οοπιίΠς 5οΠ16 {ἶπιε ΟΥ; Ο{]Πας, 
ουσ Κπονῖπρ Ιέ, ἰπίο οχϊδίεπος Ῥεΐίννεσεη {πα θατίἩ απά 

. υττουπάϊΐπς αἶτ. 9ιοἩ α {Ίεοι ἵδ οοΠίτατγ αἲ οπΠος {ο 
απά {ο εκρετίεποα. ἨλΠΠίη ἔε Ππιῖες ο α ΠαΓΓΟΝΥ 8Ρρας6, 

α Ῥτοςεςς πισ]Ώέ εδεαρε οί οβδειναίῖοη : Ῥαΐ {ο ἱπιρὶγ {λα 

υα]ά ἆο 5ο {Ττοπι {πα ηὶίης {ο ἔλπε δείΐησ 5ΗΠ ἶ5 {ο πιαΚκς ἴοο 
.α Ῥοδίμ]αίαε. Τί ἶ5 ἵη [αοί {πε οοἱουτ]εδς ν/Π]ο] ἶ5 τεοερίίνα 

Ίοις, ]δέ ας 1έ ἶ5 ένα φοιπά]οςς γνΏίο] ἶ5 τεορρίίνε οἱ φοιπά. 

ΑΝ 8Ώ αῬὔδεποε οἱ οοἶοις ἶ5δ εἰαταςίατίσίϊο οἱ ἴπε ρε]- 
᾽απά οἳ ελα ἱηνίκίρ]α οἱ νν]ναί ἶ 5οαΓοςΙγ νἰοϊρίε (α5 ἁατ]ς- 

5 18 6επετα]]γ Ελουρηί {ο Ῥε). Απά ἴε ρε]]αοίά Ιςείέ {5 αἶδο 
Ἰν ἁατῖς, Ῥιί ἴ ἱ5 5ο ποί γ/πεῃ ΙΤέ ἶ5 ρε]]μοῖά ἵπ αομαΠΙ{γ, 

 οπίν 5ο Ροϊεη{ία]Ιγ: {οι ἴε ἶδ οπε απἀ {Πε 5απιο εἶεπιεπίέ 
Ι ο! 5 αἲ οηε {Εἴπιε ἁατ]κπεςς, αἲ αποίἶετ επιε Ηρλί. 1Τέ πιιςί 

΄Ἄοψνενες Ῥε 5«µρροδεά {παί Ηρῃί ἶς εχο]ικῖνε]ν {πε οοπ- 
οι ος φεείης ἐλίπρς: Ιέ 5 5ο οηἱγ {ος {πο ρεοι]ίας οοἶοιιΓ 

Ἡ οὐ] οοξ, ΤΈπετε ατα ἵπ {αοί 5οππε {ἐΠπίηρς γΠῖοὮ ατε πο 
ἵπ ἴπε Ἠρηί, Ῥαΐ αἁπιί οἱ Ῥεῖπσ ῬΡετοεϊνεά ἵῃπ ἁατ]- 

85 {ος Ιηδίαποε ἴλοςδο ΡΠοδρποτεδεεηπί οῬ]εοί νυΠῖοἩ «αηΠ- 

. ἳ6 {λα οοἶοις δρεείαἰΙν Ῥε]οηρίπρ ἴο ἔἶεπι ΡρεΓοεῖνεά ἵπ 

η ΤΠε τεβδοη οἱ {ἐλίς5 ἶ5 πιαίίες {οί αποίΏεί αΓΡΙΠΙΕΠΕ: 
.9ς π{ ἐπὶ πιαο]Ὦ {5 οἶεα {παί 'γαί ἱ5 Ρετοείνεά ἵπ Πσ]ί ἶς 

ή ᾿Οοἶοιτ ἔπειείοτα ἶ5 ποῖ νὶϊρ]ε ννεοαί {Πε ργεδεπςε οἱ Πρ]{: 

ᾗ5 ἱπάεεά νο 5αἵ’ νγας {λε αδδεπίίαΙ οἨατασίες οἱ οοἶοις ἔπαί 
' σα]ομ]αϊοά {ο 9εὲ ελα ασἑια]]γ Ρε]]αοῖά ἵη πιονεπιεπε: απά 
111 Ρρίαν οἱ ἐλῖς Ρε]]ιοίά οοηφεείες Πρ]ηε. 1έ ἵ6 απ οὐνίοιις 
οί {πα οαχἰςίεηςοε οἱ Ελπίς ρε]]ιοίά {αι 1 {πε οῬ]εοεί Ῥε 

οεἁ εἶοδε µροπ {λε νετ οὗ6, Επλίς οΏ]εοί ν]] πο Ρε 5εεῃ. 

5 οοἶους ἵπ [αοί πηονες {πε Ρε]]αοίά θαΏίαποε, {ο Ιηδίαποε 

ΑΚ. 7 
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, ῤ Ν ., νο ή , μ Αα ν δι. φανές, οἷον τὸν ἀέρα, ὑπὸ τούτου δὲ συνεχοῦς ὄντος κινεῖται 
ἳ α ω) 

6 6 τὸ αἰσθητήριον. οὐ γὰρ καλώς τοῦτο λέγει Δημόκριτος οἵό- 15 
δ , ν Ν ρε 6 Α 9 Ν 

µενος, εἶ γένοιτο κενὸν τὸ μεταξύ, ὁρᾶσθαι ἂν ἀκριβώς καὶ 
3 ΄ 3 ω .) ζωὴ ” ων Ν 3 ’ / 3 ΄ εἰ µύρμηέ ἐν τῷ οὐρανῷ εἴη: τοῦτο γὰρ ἀδύνατόν ἐστιν. πά- 

σχοντος γάρ τι τοῦ αἰσθητικοῦ γίνεται τὸ ὁρᾶν' ὑπ αὐτοῦ 
Ν κά α ε« / κ ἱδ ῃ / δὲ εν μὲν οὖν τοῦ ὀρωμένου χρώματος ἀδύνατον, λείπεται δὲ ὑπὸ 
α ΟΦ ώ ος ο Ὀ κι α ον τοῦ μεταξύ, ὡστ᾽ ἀναγκαῖόν τι εἶναι µεταξύ' κενοῦ δὲ Ύενο- 2ο 

6 7 µένου οὐχ ὅτι ἀκριβώς, ἀλλ ὅλως οὐθὲν ὀφθήσεται. δι ἣν 
ν΄ Α ) 9 . 9 α 9 ο ἕνα ν 

μὲν οὖν αἰτίαν τὸ χρῶμα ἀναγκαῖον ἐν φωτὶ ὁρᾶσθαι, εἴρη- 
Αα Ες ὸ 9 - ε ” Ν 3 / .ἳ 3 ΄ ται. πὸρ δὲ ἐν ἀμφοῖν ὁρᾶται, καὶ ἐν σκότει καὶ ἐν φωτί, 

ΔΝ 9) 3 3 / ΔΝ Ν Ν ε ΝΔ / ῤ καὶ τοῦτο ἐξ ἀνάγκης' τὸ γὰρ διαφανὲς ὑπὸ τούτου γίνεται 

8 8 διαφανέ. ὁ ὃ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ ψόφου καὶ ὀσμῆς ας 
9 ’ 3) Ν ε / ο ο) / Α 9 

ἐστίν' οὐθὲν γὰρ αὐτῶν ἁπτόμενον τοῦ αἰσθητηρίου ποιεῖ τὴν 

αἴσθησιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ μὲν ὀσμῆς καὶ ψόφου τὸ μεταξὺ κι- 
ο) ε 4 Δ ’ ο) ” ’ ε ΄ μα οφ τσι μας 

νεῖται, ὑπὸ δὲ τούτου τῶν αἰσθητηρίων ἑκάτερον' ὅταν ὃ ἐπ' 
ο] Ν [ο] λ ” 

αὐτό τις ἐπιθῇ τὸ αἰσθητήριον τὸ ψοφοῦν ἢ τὸ ὅζον, οὐδεμίαν 
ε , 9 κ μα 9 , ν π | 

αἴσθησιν ποιήσει περὶ δὲ ἀφῆς καὶ γεύσεως ἔχει μὲν 2ο 
ε α. 3 » .. Αι ” ος. ο ” Α 

ὁμοίως, οὐ φαίνεται δέ' δι ἣν δ αἰτίαν, ὕστερον ἔσται δῆλον. 
λ δὲ Ν , ν 9 5 Αα νὰ 3 Β 

6ο τὸ δὲ μεταξὺ ψόφων μὲν ἀήρ, ὀσμῆς δ ἀνώνυμον' κοινὸν 
Ν / / δ ο ./ ι. γ 3 4 Ν γὰρ δή τι πάθος ἐπ᾽ ἀέρος καὶ ὑδατός ἐστιν, ὥσπερ τὸ δια- 

᾿ , ᾳ Αα ” 3 Δ ΑΔ 3 3 ΄ φανὲς χρώματι, οὕτω τῷ ἔχοντι ὀσμὴν ὃ ἐν ἀμφοτέροις 
ε ή ΄ / Δ Ν Δ ” Α ’ ὑπάρχει τούτοις φαίνεται γὰρ καὶ τὰ ἔνυδρα τών ζώων 35. 
ν ” θ 5 ο ιν, νε » Χο αν ο ἔχειν αισθησιν ὀσµῆς. ἀλλ ὁ μὲν ἄνθρωπος καὶ τῶν πεζῶν 419 
ᾳ 3 ο) ἷδ νι 9 α θ ον Φ ε δ᾽ 9. 
ὅσα ἀναπνεῖ, ἀδυνατεῖ ὀσμάσθαι μὴ ἀναπνέοντα. ἡ δ αἴτία 

Δ . , ό ’ Φ Ν Α Ν καὶ περὶ τούτων ὕστερον λεχθήσεται. νῦν δὲ πρῶτον περὶ 
/ ον οὺ ’ 

ψόφου καὶ ἀκοῆς διορίσωµεν. 

14. δὲ] δὴ ΕΤΝ. 18. αἰσθητηρίου ΥΥΝ. 1ο. δὴ ΕΤΥ. 4ο. ὠὡστ----- | 
μεταξύ οἩι. 90. 33. δή οπι. ΘΟΥΝΧ. 410’ 4. ἀκοῆς] ὀσφρήσεως ΕΝ ΧΥγ. 

κά... 



Ρ6ΥΟΗΠΟΙΟαΥ π 7 66 6--ο. 99 

ἵ, απά ἵε ἶ5 οπ]γ {ἶτουρα ἐλί ας ἵε εχίοπάς {Ποπι έ]ις 
. ο ἴλε 5εΠ5ε ελαί πιοβῖοη «η Ῥα οοπηπηιηἰσαίθά {ο {ια 

-. Ώεπποοτίεις ἶ5 ἐΠειείογε ποῖ αἲ αἲ οοττεοέ ἵη ἐλίηΚῖπο, α5 Ἡς 
Ὠναί 1{ {πε Ιη{ειπιεάἰαίε 5Ρραςε ΥΥεΓε επιρίγ, ενοιγλίπᾳ που] 
« 586εεΏ, ενεη απ αηί 5ποι]ά {πεΓε Ῥε οπο ἵη {πε 5ΚΥ. ΤΠΐ5 

αἲ]γ απ ἱπιροςϊρίμίν. Ὑἱδίο ἶ5 {πε τεςι]έ ο{ 5οπᾳο ἱπιργεδδίοι 

ἳ ο προῃ πε {4ου οἱ 5εΠ5ε: 4Π ΙΠΙΡΓΕΡΙΟΠ ὙΥΠίοὮ οπηποξ Ῥα 
εοῖεά Ὦγ {ια οοἶοις {έδε]ί α5 Ρετοεϊνοά; απά πιιδ {πογο[οτα 
Ἡς {ο {λε πιεάίαπη υΠ]οῖ {Πίεγνεπες. Απ ἱπίεινεπίηρ 1ῇΏ- 

"α ἔπεπ οἱ οπε Κἰπά ο: αποϊΐπειγ {Ίετα ππιδε πεοεβαπί]γ Ῥςα: 
΄πετε {ἐΠῖς Ιηίεινεπίπρ 5ραςε πιαάε επαρίγ, ποί οπ]γ ν]] ελα 

Ἔ ποῖ Ῥε 5εεπ εχαοί]γ, Ριΐ 1ξ νη] ποῖ Ῥε ρετεείνεά αἲ αἰ]. 

Ν]ε Ίνανε ἔἶνας οἩεννη νΥηγ οοἶοιΓ πιςέ Ρα 58εΠ ἴπ Ἠρηί, Ἐϊτα 
α ππάει Ῥοίμ οοπά(ξίοπς, ΡοίἩ {π ἀατίκπεςς απά ἵπ ΠρΠί: απάἁ 

Ἡγ: [οι ἵε ἵ5δ ὮΥν πιεαης οί Πτε {παί {πε ροίεπ{α]Ιγ 
1ά Ῥεσοππες 5ο αοίια]1]γ. 

5 6απΠε αοοοιηίῖ Πο]άς σοοά Πκεινίδε ο 5ουπά απάἁ 5πιε]]. 
Γ΄ Ῥτοάυςες Ρρειοερίίοη ΒΥ αοίμα] οοπίασί γη] {νο οἵραη : 

5οεπί απά {πα . δουιπά πιονε {πα ἱπίογνεηίης πιεάίαπα: απἀ 

, ἵπ ῑίς σΏ9ο αἶσο, ἵΓ {πα 8οποτοι5 οἵ οάογοιθ οβ]εοί Ρα 
ἆ οἶοδε προῃ {πε ο{σαη Ιδε[ῇ, ἴξ νν] ρτοάιοε πο Ρετοερίίοῃ. 

16 Επί ἴτιε οηἱγ οἱ {Ίεςδο 5εΏ5ες: [ξ ἶ5 γεαΙ]γ {να σα5α νηε]ι 

ἨϊςὮ {λε Γ6ᾶδοπ ννῖ]] Ῥε α[τειν/ατάς ενἰάεπί. ΤΗΐ5 Ιπέοτνεπίης 
ἵαπῃ ἶ5 ἵη ἔε ο.5ε οἱ 5ουπά αἴτ, ἱῃ {Ἡε οα5ο ΟΓ 5πιε]] 1έ 15 5οπιθ 

αξ ὦνλΙςἩι, Ἰαδέ α5 {πα ρε]]ηοῖά 5ετνες α5 πιεά(απι ἵπ {λε οΏδα 
οἶουις, 5ο {π {λα οδό Οἱ Ἠν]λθΐέ ροββθβ8ος Απιε]] ἶ Ρτεδεπί ας 

᾿ΟΟΠΊΠΙΟΠ απα]εγ ἵπ ῬοίἩ οἱ ἴπεδε, Απά ἔἶας ἴέ ἱ5 ἴΠαί ενεῃ 
πἱππα]ς υνΏ]οἷι Ίνα ἵΏ νγαίετ 566Π1 {ο Ῥοβ5θ5ς {πα 56ηΏ56 οἱ πια]! : 

-"απά αἱ οἴἶνει απηἰπιαϊς {ἔπαί Ὀγεαίμε «απποί βπιε]ἱ απ]εςς 
η ἱπ]α]ίηρ αἰτ. ΤΗ6 τεᾶδοη οἱ ΕΠί5 υν] Ῥε δίαίεά α[τεγνναγάς : 
' ἔπο Ρτεδεηί Ὑνε πηιισί Πιδί ρίοσθεά {ο ἀείειπιίπε {πε παία{α 

φουπά απά Πεαείηρ. 



10Ο ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ 

3 Ν ε 

δι ΥΙΠΙ. Ἔστι δὲ διττὸς ὁ ψόφος' ὁ μὲν γὰρ ἐνέργειά τις, ὁ 5 
λ ο | 

δὲ δύναμις' τὰ μὲν γὰρ οὗ φαµεν ἔχειν ψόφον, οἷον σπόγγον, 
Ὡς Ν ο» » 8 λ ὡ Ν Ἡ .. ο 

ἔρια, τὰ ὃ ἔχειν, οἷον χαλκὸν καὶ ὅσα στερεὰ καὶ λεῖα, ὅτι 
η α ο 9 9 Ν 9 Αα Ν ᾿ ων 4 ων 

δύναται ψοφῆσαι. τοῦτο ὃ) ἐστὶν αὐτοῦ μεταξὺ καὶ τῆς ἀκοῆς 
ο ο 3 ’ 

82 ἐμποιῆσαι ψόφον ἐνεργείᾳ. υὙίνεται δ ὁ κατ ἐνέργειαν ψό- 

Φος ἀεί τινος πρός τι καὶ ἔν τινι' πληγὴ γάρ ἐστιν ἡ ποι- 1ο 
ο) ΔΝ ΔΝ 3 ΄ 3 κά Γή ο ᾳϱ οσα. διὸ καὶ ἀδύνατον ἑνὸς ὄντος γενέσθαι ψόφον' ἕτερον 
᾿ ιεαφ κ. σΑ , ο αμ λ Αα , 

γὰρ τὸ τύπτον καὶ τὸ τυπτόμενον' ὥστε τὸ ψοφοῦν πρός τι 
Α Δ .) 3 / ” Αα ιό 1] ” ψοφεὶ πληγὴ δ οὐ γίνεται ἄνευ φορᾶς. ὥσπερ ὃ εἴπομεν, 

οὐ τῶν τυχόντων πληγὴ ὁ ψόφος' οὐθένα γὰρ ποιεῖ ψόφον 

ἔρια ἂν πληγῇῃ, ἀλλὰ χαλκὸς καὶ ὅσα λεῖα καὶ κοῖλα, 16 

ὁ μὲν χαλκός, ὅτι λεῖος' τὰ δὲ κοῖλα τῇ ἀνακλάσει πολ- 

λὰς ποιεῖ πληγὰς μετὰ τὴν πρώτην, ἀδυνατοῦντος ἐξελθεῖν 
α , ο ῃ 9 9  Ἅ δν» 8 τ τοῦ κινηθέντος. ἔτι ἀκούεται ἐν ἄέρι καὶ ὕδατι, ἀλλ᾽ ἧττον. 

64 οὐκ ἐστι δὲ ψόφον ριας ο α ἀὴρ οὐδὲ τὸ ὕδωρ' ἀλλὰ δεῖ στε- 

ρεῶν πληγὴν γενέσθαι τέρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς τὸν ἀέρα. 1ο 

τοῦτο δὲ γίνεται, ὅταν ὑπομένῃ πληγεὶς ὁ ἀὴρ καὶ μὴ δια-ὐ- 

χυθῇ. διὸ ἐὰν ταχέως καὶ σφοδρώς πληγῇ, ψοφεῖ΄ δεῖ γὰρ 
θ ́ Ν ’ δι ε (ζ Ν θ ’ ” "., φθάσαι τὴν κίνησω τοῦ ῥαπίζοντος τὴν θρύψιν τοῦ ἀέρος, 

-ά Ἆ 3 Δ Ἆ ε Δ ΄ ’ , 

ὥσπερ ἂν εἰ σωρὸν ἢ ὁρμαθὸν ψάµμµου τύπτοι τις φερόμε- 

δ4νον ταχύ. ἠχὼ δὲ γίνεται, ὅταν ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἑνὸς γενοµέ- 15 

νου διὰ τὸ ἀγγεῖον τὸ διορίσαν καὶ κωλῦσαν θρυφθῆναι 

πάλιν ὁ ἀὴρ ἀπωσθῇ, ὥσπερ σφαῖρα. ἔοικε ὃ ἀεὶ γίνεσθαι 

ἠχώ, ἀλλ᾽ οὐ σαφής, ἐπεὶ συμβαίνει γε ἐπὶ τοῦ ψόφου 

5. ἐνεργείᾳ Τοτ. 6. δυνάµει Ἑ Τοι. 15. ἔριον ἢ πατάξαν ἢ πληγὲν, ἀλλὰ ΥΧ ἵα 
πιαΥρ. Ὁ. 44. ἂν οπ. ΘΤΟΧ. 35. ἆἀπο τοῦ οπι. ΘΟΥΧ Τογ. ΓΝ 



ΡΦΥΟΗΟΙΟαΥ Ἡ 8 55 τ---4- ΙΟΙ 

Ο«ΠΑΡΤΕΝΚ ΥΠ. 

'.Φουπά π]αΥ Ῥο τορατάεά {Τοπι ἔννο αδρεςσίς, εἶϊμετ α5 Ροϊεπίίαὶ 
..οἵ α5 αοίυα]: {ος ἴπεΓε ἄΓο 50ΠΙε {Πίηπρς ν/ΠΙοἩ νε 584Υ Ἠᾶνε πο 
'Φουπάἀ, α5 {ος εχαπιρἰε 5ροηρα απά νοο], ΊνΠείεας ΥΕ 54Υ {μαί 
'οἴπεις Ἠανε, α5 {ος εκχαπιρ]ε Ῥτοηζα απά αἱ Πατά απάἁ δπιοοί]ι 
θιμοίαποςς, Ῥεσαιιδε {Πεγ Ροδ5ε5ς Ρροίεπ{ἰα]]γ {Πε ΡοἵγεΓ οἱ πιακίηπσ 
"φουπά : ἴλπαί ἶ5, ἴΠεγ ατε αβ]ο αοίια]]γ {ο οτεαίε α 5οιπά Ῥείνεεῃ 

ἴπε (Πίηρ 5ουπάἶηπρ απάἆ {πε 5επ5ε οἱ Πεατίης. Α5 {ο αοίιαἰ 5οµπἀ, 
Τε 15 αἶνναγς οἱ δοππε(Πίπσ οη δοπιείπίηπσ απά νεΠίη δοπιαίµίηρ, 

ο τοτ 1 ἱ5 α 5ίτοκε ν/ΏῖοἩ Ρρτοάαοες 5οµπά. Ἠεπορ αἶδο ἴξ ἶ5 ἵπι- 
Ροροϊρ]ε {ο 5ουπά ἴο ἴακε Ρίαοε γη οηπἱγ οπε οΡ]εσοῖ; δίπος ἴπε 
οῬ]εοί 5ιγ]κῖπρ πιιςί Ῥο ἀῑπΠειεπε {τοπ ἔλε οβ]εοξ 5ίταοκ. ΤΠις 

"Έπε ορ]εοί 5οµπά(πο 5ουπά5 προῃ δοπιείµίηςρ: απά {πε δίτοΚκε ἆοες 

-.. ποῖ ἴακε Ρρίαςε γη έοιέ 5οπΏε πιονεπιεηί. 1 ἶδ ποί Ἠούνενετ, α5 

'Ἠα5 Ῥεεῃ αἰτεαάγ φαἶἷά, ἴπε σἰτίκίπρ ο{ αηΥ οΡ]εςῖ γ/λαίενες {ναί 
-'. Ῥτοάμοςς 5οµπά: αγγοοὶ, {ος ἱπδίαπος, Ρτοάιοες Πο 5οµπά ΠΕΠ 

φίγιε]ς, Ῥιΐέ Ώτοπζε απά αἱ] ορ]εοίς ελαί ατε 5πιοοίΏ απά Πο]]ουν ἆο 

5ο. Έ{οηΖε ἆοεςδ 5ο Ῥεσαμδε Ιε ἶ5 απιοοίΠ: Πο]]οιν 5αΏδίαηοςςδ΄ 
-'.Ῥτοάμοςε Ππι8ηΥ δουηάς α[ἴεγ ἴΠε Πγεί Ῥ]ουν, Τοπι {Πείγ τενετβεία- 
"ση, Ῥεσαισε {ης αἰγ {λαξ Ίας Ῥεοπ Ριί ἴπ πιονεππεπέ οαηποί βπά 

-απ εχί,. ἘΕυτίῃετ, 5οιπά ἶ5 Πεατά ἵπ αἲγ, απά ἵῃπ α 655 ἆερτεο ἵπ 
ναίετ. Τί ἶ5 πονγενει πεϊέ]ετ αἷς πος γγαϊετ ἴλαί ἶ5 {πε εδεη{{αἱ 
εοπά{ίοῃ οἱ 5δοιπά: {πατε π]ιςέ Ῥε α Ροτοιβδδίοη οἱ 5ο]ά Ῥοάΐες 

αρα]ησί εαςὮ οἴμετ απάἀ αἷςο αραίηςί {πε αἰτ, α5 Παρρεπς πΊεη {λε 
ο αἰγἴλαί πας Ῥεεῃπ 5ίγαοζ τεπιαίης απά ἰ5ποί ἀῑδδίραίεα. Τῃις (πα 
ο αἰγοπιες α 5ουπά ἵΓ Ἡ Ῥε ίτιε]ς αιἰοκὶγ απἁ νεπεπιεπί]γ: {ἶιαί 
1, ἴπε πιονεππεπί οἱ {πο Ρείδοπ οἰγίκίῃπς πηιδί Ῥτεσεάς {πε ἆῑς- 

 Ῥετδίοη οἱ ἴπε αἷτ, ]ςί ἵηῃ {με 6απιε ΥΥΑΥ α5 οπε πνου]ά ηανε {ο 
ο. εἰτίκε αμίε]«!γα Ἱεαρ οἵ Πίηο οἱ απά ἵΠ πιοβῖοῦ 5ο 85 {ο αηθοἱραίε 

19 ἀἱδρειςίοῃ. 
ο Απ εσπο ἶ5 {ογπιεά ννπεῃ, {Γοπι αἰγ ΝΠίςὮ ας Ῥεεῃ οοπΙρΓεδδεά 

ο ἀπίο οηπς πῃᾶδς ὮΥ 5ΟΠΙ6 τεοερίαο]ε ν/ΠίεἩ ας Ῥουπάεά 1 απά 

ο Ῥτενεηπίεά Ιέ {Ποπ Ρείηρ ἀῑδθίραίσά, ελα αἰγ οοηδεἰεαξίηρ 5οιΠά ἰ6 
τερε]]εά Ῥαεὶς ασαίη, ]αδί α5 α Ῥα]] πιαγ Ῥε πιαἆς {ο τεροιπά. Τε 

Άρβρεατο ἵπ {ποῖ {λαί αΏ οοἶιο ἶ5 αἱνναγς Γογπιεά, ἔλουρ]ι ΙΕ ἶ5 πο 
“α]νιαγς ἀῑδείποί απά αιά]ρ]ε: απά ΕΠί5 {5 Ῥεσεαιδε {ηε 5αππε {Πίπσ 



πο 
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καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ φωτός καὶ γὰρ τὸ φώς ἀεὶ ἀνακλά- 

ται (οὐδὲ γὰρ ἂν ἐγίνετο πάντῃ φῶς, ἀλλὰ σκότος ἔξω τοῦ 2ο 

ἠλιουμένου), ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἀνακλάται ὥσπερ ἀφ' ὕδατος 

ἢ χαλκοῦ ἢ καί τινος ἄλλου τῶν λείων, ὥστε σκιὰν ποιεῖν, 

65 ᾗ τὸ φώς ὁρίζομεν. τὸ δὲ κενὸν ὀρθώς λέγεται κύριον τοῦ 

ἀκούειν. δοκεῖ γὰρ εἶναι κενὸν ὁ ἀήρ, οὗτος ὃ) ἐστιν ὁ ποιῶν 

ἀκούειν, ὅταν κινηθῇ συνεχὴς καὶ εἷς. ἀλλὰ διὰ τὸ ψαθυρὸς 45 

εἶναι οὐ γεγωνεῖ, ἂν μὴ λεῖον ᾗ τὸ πληγέν. τότε δὲ εἷς γί- 4203. 

νεται ἅμα διὰ τὸ ἐπίπεδον ἓν γὰρ τὸ τοῦ λείου ἐπίπεδον. 

 ό ψοφητικὸν μὲν οὖν τὸ κινητικὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχείᾳ µέχρις 

ἀκοῆς, ἀκοὴ δὲ συμφυὴς ἀέρι. διὰ δὲ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι, κι- 

σοι 

ω ο) Δ 3 ΄ νουµένου τοῦ ἔξω τὸ εἴσω κινεῖ. διόπερ οὐ πάντῃ τὸ ζῴον ἀκούει, 
503 ΄ ” 9 Δ οὐδὲ πάντῃ διέρχεται ὁ ἀήρ' οὐ γὰρ πάντῃ ἔχει ἀέρα τὸ κι- 

» αν νησόµενον µέρος καὶ ἔμψυχον. αὐτὸ μὲν δὴ ἄψοφον ὁ ἀὴρ 
Δ Ν ” ο ε , διὰ τὸ εὔθρυπτον' ὅταν δὲ κωλυθῇ θρύπτεσθαι, ἡ τούτου 

Δ 8 κίνησις ψόφος. ὁ ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳκοδόμηται πρὸς τὸ 
3 : , Δ ἀκίνητος εἶναι, ὅπως ἀκριβῶς αἰσθάνηται πάσας τὰς δια- ιο 

- : ο ο 4 ολ 
φορὰς τῆς κινήσεως. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἐν ὕδατι ἀκούο- 

ο 9 ο χ19 µεν, ὅτι οὐκ εἰσέρχεται πρὸς αὐτὸν τὸν συµφυῆ ἀέρα" ἀλλ 
ο 5 ω Γ 

οὐδ εἲς τὸ οὓς διὰ τὰς ἕλικας. ὅταν δὲ τοῦτο συµβῇ, οὐκ 

3 , 309 αλ ε ο / ο Ν 3 Ἀ ο ιά ἀκούει' οὐδ' ἂν ἡ μῆνιγξ κάµῃ, ὥσπερ τὸ ἐπὶ τῇ κόρῃ 
δέ φ ’ 3 Α ο α ον , Ἀ Δ Δ 
έρµα οταν κἀάμῃ. ἀλλα καὶ σημεῖον τοῦ ἀκούειν ἢ μὴ τὸ τ5 

8ο. οὐ ΘΤΌΟΥΧ ΔΙά. 432903 4. ἀκοῃῇ δὲ συμφυὴς ἀὴρ Ἠ)Υγ. Τος. φις” 

εἴσω κινεῖται Τοχ., ὁ ἘΤΥΥ, κιωεῖται ΕΤΏΧ. 7. ἔμψυχον] οοηΙ. Το. ἔμψοφον. || 

ὥσπερ ἡ κόρη τὸ ὑγρόν Ροἱ ἔμψ. αἆά, ΊΝ εἰ πιαιρ. Ὁ. 15. ὅταν κάµῃ οπι. ΕΥ. 



τ ο ΡΘΥΟΠΟΙΟαΥ 1 8 δ8 5,6. 103 

α Παρρεης {ο 5ουπά α5 Παρροπς αἶδο ἵπ ἔπε οᾶδα οἱ Ηρηί. Έος 
--. Ἠρβ]έ παενει «6ᾶδες {ο Ῥεα τεβεσίοά: οἴπεινίςε ἔλοετο γοι]ά ποῖ Ρα 
-'' ενειγνηοτε Ιἱσης, Όαξ (ννΙἩ Ελα οχοαρίίοη οἱ ἐἶλαί δρο οἨ γλίοῖ 

ο νε απ) ταυς ἀῑτεοί]ν {α]]) ἀἆατκπεδ: οπἰγ γλΙ]ε ΠβΠί ἶ5 ἔπας 

ο εοππια]]ν τεβεςίεά, 1 ἱ5 ποῖ τεβεείεά ἵπ {πε 5απιε ΊΥΑΥ ας {ὲ 15 
ο ποπι γναΐετ ος Ώτοηζε ο; αΠΥ οἴ]εί Ρο]ϊσηεά διΏδίαπος, 5ο 5 {ο 

'. ρτοάμοε {πο «Παάονν, Ὀν νγΏπίο] Πσῆί ἱ5 Ρουπάεά. 
| Ὑαουαπι ΟΥ επιρίγ 5ραςε ἶ5 τὶση{ἰγ 5αἷά Ὦγ 5οπιε {ο Ῥε {ια 

ο ἹπάιδρεηδαΡίε νε]λὶείο οἱ Ἠεατίπς: {ος ἴἩα αἰγ ἶδ Πε]ά {ο Ῥε 

-.επιρίν, απἆ ἵε ἶ5 Επί ννΏίοὮ «αµδος Πεατίπρ ννηετ ἰέ ἶ Ριέ ἵπ 

 ππονεπεηπί 5 οπε εοπίίπἁοις αηπά οοπηπεείεά Ῥοάγ. Αί {πα 
-..δαπιο {ἶπῃπε, ὮΥ τεαδοη ο{ {με οα5δγ ἀϊδειραίίοη ΟΓ {πε αἶτ, πο 5ουπά 

"πνπαίενες ἶ5 Ριοάισθά υπ]αςς ἔλε ορ]εοξ δίτιεῖς Ώο 5πιοοίΏ απά 

Ρο]ίδμεά: ἵπ υνΠπΙοὮ «α5ε {πε αἰγ ἶς πιαάς, ἔἩτοαρ]λ ἔλε ονεῃ 

Φυτίασς, οπε {Πτοιρ]οιέ, Ῥεσαίςδε έμε θωΓίασε ΟΓ ενετγ 5πιοοί]ᾗ 

Ροάγ {5 οπ6. 
Ένειγ οΏ]οοί ἔπεη 5ο οοηςεϊἑητεά ας {ο δεί ἵῃ πιονεπιεπί {λα 

αγ οκίεμάίηρ εοπεϊπαοιδΙν ἵπ οπο δίγοαπι πε] ἵξ τοβοὮ {λα 

Ποατίης ἶδ 5οποτοι5, απά Πεατίηρ ἶ5 ἴεδε]{ αἰίασλεά ὮΥ παξυτε {ο 
{πε αἰτ: απάἆ Ῥεσοαιδε {πε 5οιπά ἶ5 {π {πε αἶτ, ἴπε πιονεπιεηί οἱ {πε 

ο αἰ νἰλοιε δεί ἵῃπ πιονεπιαεπί {πε αγ υΠίοὮ {5 υἠΠίῃπ. Απά 

Ἆ πεπεε αηπ απῖπια] ἆοες πο Ῥοβρεςς {με 5εη5ε οἱ Πεατίπρ ἵπ αἱ] 

ρατίς οἳ ἴ5δ Ῥοάγ, ποτ ἆοες {πο αἰγ Ρρεηείταίε Ιε αἲ α]] Ρίαος», 
Ῥεσαιδε {πο ο{ραη νγλΏίοὮ τεαιίτες ἔο πἹονε Ιδε]{ απά 5 επάοννεά 

ο ΝΗὮ Ρρδγελίςαὶ «αραοῖίγ ἄοες πο απά ενετγν/Ίετε {λαί αἷγ οἩἨ 
νο ἴ5 εχεΓείδε ἀερεπάς. Τις {πεῃ ἵπ Ιδε]{ πε αἰγ ἱ5 Ὦγ 
'τεᾶδοη οΓ 15 τεαάγ ἀῑδειραίίοη 5οιηάϊεςς: Ῥιΐέ ννπεη 1έ ἶ5 ρτε- 
νεηίεά ἴτοπι ἀἱδρετδίοῃ, ἔπε πιονεπιεπέ οἱ Ελπίς οοπιρΓεβςεά αγ 
Ῥτοάμσες δοµπά, Απά (λε αἰγ εοπίαϊπεά νηθΠίη {πε οαγς ἶς ]οάσεά 
ἀεερ]γ {η {επι 5ο {παί Ι{ πιαΥ τεπιαίηῃ πηπιονεά, απά πιαγ {πας 

Ῥετοεῖνε εκαο!]γ αἲἱ ἔε ἀἰβετεπί Κἱπάς οἱ πιονοπιοπέ. Ἠεπος 
αἶδο {νε ΓεᾶδοηΏ ν/Ἡγ ννε οαη Ώσα: ἵπ γαίες, νίΖ. Ῥεσοαιςε {1ε νναίετ 
ἆοες ποί εηίεΓ Ιπίο {Πε οοπρεπίἑα] αἰτ Ιδε]{, ποΓ ενεῃ, ἵῃπ «0Π5ε- 

-.ᾳπεποε οί {πε εοηνο]ι{ίοης, Ιπίο {λε εα: 1ἱδε[{: Ιπάεεά, ννεη Ελπίς 

.ἄοες Παρρεῃ, Ἠεατίης Ῥεσοππες ἱπιροβείρίε,. Νου αραίη ἶ5 Πεατίπο 
Ῥοβείρ]ε {π οᾶδε {με Ππιεπ]Ώταπε οἱ {λε θα Ῥεοοπιες εχἡαιςίεἁ, 
1αδί α5 οἰπί]ατ]γ νἰδίοη ἶ5 ἀεδίτογεά νπεπ ἴπε Πατά οονετίης ΟΥ 
εοΓπεα οἱ {πε ριρ!] {5 ἱπιραίΐτεά, (1{ 15 ἵῃ {αοί α {εδί ας {ο νπείῃει 



1Ο. ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β. 

» ο) ΔΝ Δ αΑ ο Ν / : ”Δ Ν 3 0 3 ’ 
Ίχειν αι.ει το ους ὠσπερ ΤΟ κερα» σει Ύαρ οικειαν τινα κι- 

νησιν ὁ ἀὴρ κινεῖται ὁ ἐν τοῖς ὠσίν' ἀλλ ὁ ψόφος ἀλλό- 
νο 9 ἵδ Ν λ ο. 9 , ο α Ν 

τριος και ουκ τοιος. και διὰ τουτο φασιν ακονειν τῷ κενῳ και 

3 ο) ϱ [ο] ε 

5 7 ἠχοῦντι, ὅτι ἀκούομεν τῷ ἔχοντι ὠρισμένον τὸν ἀέρα. πότερον 
δὲ Α Δ / ἊἎ Δ ΄ μὴ Ἆ Ν κά ΄ 
ἑ ψοφεῖ τὸ τυπτόµενον ἢ τὸ τύπτον; ἢ καὶ ἄμφω, τρό- το 

δ᾽ οφ . ” Ν ε / ῤ Αα / Ε 

πον εΤτερον εστι Ύαρο ψόφος κινησις του δυναµένου κι- 

ον ΔΝ ή Γῳ) ο. Δ Σ{ ιά ὦ ν Αα 

νεῖσθαι τὸν τρόπον τοῦτον ὄνπερ τὰ ἀφαλλόμενα ἀπὸ τῶν 
, 9 , 3 Ν ο ο νά ο) 

λείων, ὅταν τις κρουσηῃ. ου δὴ πᾶν, ὠσπερ εἰρηται, ψοφεῖ 

τυπτόµενον καὶ τύπτον, οἷον ἐὰν πατάξῃ βελόνη βελόνην" 
3 Ν [ο 8 ’ ε ν - ο ΔΝ ", ε] Αα 

ἀλλὰ δεῖ τὸ τυπτόµενον ὁμαλὸν εἶναι, ὥστε τὸν ἄέρα ἀθροῦν ος 

 δ ἀφάλλεσθαι καὶ σείεσθαι. αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ψοφούντων 
9 ον ΕΤΗ) , δ . ὁ ο «φ λ ν 
ἐν τῷ κατ ἐνέρχειαν ψόφῳ ὃη ουνται ὠσπερ Ύαρ ἄνευ 

Δ 3 ε ”- Δ ’ οφ 302 3 / Δ 

φωτὸς οὐχ ὁρᾶται τὰ χρώματα, οὕτως οὐδ ἄνευ ψόφου τὸ 

ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ. ταῦτα δὲ λέγεται κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ 

ο ο νου 

- ε μοι. Δ Δ Δ »δὅ}λ ” λ ιό 9 Φε ῥ ι 
των απτων το µεν γαρ ὀξὺ κινει την αἴσθησιν εν ὀλίγῳ 3ο 

χρόνῳ ἐπὶ πολύ, τὸ δὲ βαρὺ ἐν πολλφ ἐπ᾽ ὀλίγον. οὐ δὴ 

ταχὺ τὸ ὀξύ, τὸ δὲ βαρὺ βραδύ, ἀλλὰ γίνεται τοῦ μὲν 
Δ 8 ΄ ε ΄ , ωὰ Δ Ν ο) διὰ τὸ τάχος ἡ κίνησις τοιαύτη, τοῦ δὲ διὰ βραδυτῆτα. 
9 ” 9 , ” Γον ιν α ε ΔΝ 3 [ο . η 3 ψ 

καὶ έοικεν ἀνάλογον ἔχειν τῷ περὶ τὴν ἀφὴν ὀξεῖ καὶ ἆμ- 42ο) 

βλεῖ τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ οἷον κεντεῖ, τὸ δ ἀμβλὺ οἷον ὠθεῖ 
ὃ ΔΝ Δ ο) ΔΝ Ν 9 δλί Ν δὲ ει λλώ ο ιὰ τὸ κινεῖν τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ, τὸ δὲ ἐν πολλῷ, ὥστε συµ- 

βαίνει τὸ μὲν ταχὺ τὸ δὲ βραδὺ εἶναι. περὶ μὲν οὖν ψόφου 

6 ο ταύτῃ διωρίσθω. ἡ δὲ φωνὴ ψόφος τίς ἐστιν ἐμψύχου' τών: 

γὰρ ἀψύχων οὖθὲν φωνεῖ ἀλλὰ καθ ὁμοιότητα λέγεται 

16. ἀεὶ οπι. ΘΥΧ. 190. τὸν οτι. ΘΌΥΧ. 34. καὶ τύπτον οπι. 90Υ. 

31. ἐπ οπι. Θ0 ΥΥΝΥ. | οὐ δὴ] ὥστε οὐχὶ ΤΝ, ὥστε οὐδὲ Ἑ. 

βαίνειν Ἐν. 
42οῦ 4. συμ- 1 
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νο Ὠσδαι ο: πο ἶ{ {λε θα οοπ{ίπαθς {ο 5οµπά ]μ5έ Πο α οση: 
{ος ἴλε αἷγ οοπίαϊπεά νηθΠῖη ἴμε εατς [Π]οιςῖ υπάἰδέαγρεά α5 
΄Ὕνε Ἠανε 56εη ὃν ουίες {λίπρς5] {5 πιονεά Ρετρείμα]]γ ννΙὮ 5οπιε 

-'. Ρεου]ίας πιονεππεπί οἱ Τΐ5 ον: αἰλοιρΏ έλα ποίδε οοπιίπρ {Γοπι 

' ομἱδίάε ἶ5 φοπιε(πίηπρ εχίειπα] {ο ἴπε «ας απά ποξ Ρροου]ίας {ο 1.) 
1 15 πεη οη Ελπίς αοοουπί {ἶαί Τε ἱ5 οαἱά νο Ἠεαι ΒΥ πἹεαης οἵ 

-. φοπείμίησ νοίά απά τεβοπαηί, Ῥεσαιιδο ν/ο Ώεας ΒΥ ππεαης οἱ Ελαι 
ο πλίς]Ὦ οοπίαϊης {λε αἰγ οοπβπεά υηΠίπ 1, 

αι Ἰλ/Πείλει {πεῃ, Ὑνς ΠιαΥ αθίς, ἶ5 ἵέ {Ἡε οΡ]εοί 5ἰγκίης οἱ {πε 

 οὐ]εοί οἰτιε]ς ἐλλαί πιαἷος {πα ποΐσεὲ Μαγ να τερὶν Εἶναί 1 ἶ5 
-. Ῥοςμ, ἔοιρΏ εαςἩ ἵπ α ἀῑβετοπέ πι8ΏΠετ 2 {ος 5ουπά ἶ5 {πε πἹονε- 

' ππεπί οἱ αηγίμίπρ ἐλαί οαΏ Ῥο πιονεὰ ἵπ ἴᾗε 8αΠ1Ε ΠΙΔΠΠΕΓ ἃ5 

- λοδα ρατίίο]ες υΥΠΙοὮ Ῥομπά οῦ Ποπι 5πιοοίῃ δωΓίαοες ΨΝΠεΠ 

- βἰταοϊς. Ἐνειγίλίης Ποινενετ, 45 Πας Ῥεεῃ δαἱᾷ, ἄοες πο δουπἀ 

ο Ὑπεη σἰτγ]κίηρ απἆ ΊὝπεη δίταε]: {οί εχαπιρ]ε, α Ρρίη ἆοες ποί 
ο νπεη ίγαε]ς ΡΥ αποίἶεΓ ρίῃ: ἵε ἵ5 πεςςβδαΓΥ ἴἶλαί {πε ἐπίπρ 5ίγιε]ς 
' Που]ά Ῥε 5πιοοίῃ απἆ ενεῃ, 5ο {ἴλπαί {πε αἶγ πια Ῥουπά οϐ 

-'''"απά Ῥε αρἰ(αίεά ἴη α πιας». 
ΤΠε ἀῑΠετεηί αια]ίες ο{ 5οποἵίοις οΡ]εοί5 αἴε ἀἱδρίαγεά ἵπ 

νε ασια 5οιηάς ννλίο]ι ἔλου οπιίε. Ἐοτ, ]ηέ α5 οοἶοις ατα πο 
- νιρ]ε νηίποιέ Πρ], 5ο ἵη ]κα πιαηπε 1ξ ἶ5 ἱπιροδείρ]ε {ο ἆἱς- 

-'. Επσιϊςη ἔλε αοιία ποῖο απά {πε 6ίανα ἱπάερεπάεπε]ν οἱ 5οιπἀ. 
ΤμεςῬε ἴειπις αἴε αρρ]εά πιείαρλοτίσαΙΙγ {οπι {πε απαἰοϱυγ οἱ 

Γι "οὐ]οοίς οἱ {ομςῖ, {πε αοπίε οἱ Πρ] ποίο πιονίηπσ {πο 56ηΏς5ς {ο 

-. α στεαῖ ἄερτες νηΠΏίη α «Ποτέ 9ρᾶςς οἱ ἶπιε, ἐἩε ρτανε ΟΥ Ιουν ἴο 

- α οπηα]] ἄερτες υυλίπ α ἶατρε εχίεηί οἱ {ἶπια. ΤΠις {πεῃ ἴέ ἶ πο 

'. α σοττεοί αεεοιηῖ {ο 5αΥ ἴπαί {πε 5Ἡατρ ἶς ταρίά οἱ {πε ἨΠεανγν 

 δίου: Ῥυέε πε οε]ετῖο οἱ {λε αοίίοη Ιεαάς {ο α ταρίἀ πιονεπιεπί 
ι. {η Ώιε οπε σα5ε, ]15έ α5 {Πε ἰατάΐηεςς Ἱεαάς {ο α 5δἷον πιονεπιεηπί 

ἵῃπ Έε οἴπετ. Απά ἴΊετε ἆοες 5εεπι {ο Ῥε απ απαἱοσγ Ῥοΐνναση 
-'. Έμεςε Ώνγο {ΟΓΠη5 οἱ 5ουπάἆ απά {λε 5Ώατρ απά Ῥ]απέ α5 Ροτοεϊνεά 

Ὅγ ἴοις]: {ος {πα 5Ἱιατρ Ρίετοες, α5 νε ΠΙΑΥ 5αΥ, νψλ]]α {πο Ῥ]αης, 

--5 τς νγετε, ρησῃςς, ἔε οπε ρτοάυείης ἰέ5 πιοναπιεηέ ἵπ α 5Ποίξ, 
ἔπε οίπετ ἵπ α Ίατσε εχραηςο οἱ Έπῃς, απά {πας α5 α Γεδυ]{ {ο οπς 
6Ο1ηΠε5 {ο Ῥε αιἱαίς, ἴε οἴπει {ο Ῥε οἷον. ΤΗις πιαο]Ὦ ἔΠοῃ οἨ 
5ουηά {π σεηετα]. 

γοΐῖςε ἶ5 {πε 5ουπά Ριοάμοεά Ὦγ απ απίπιαίε Ρείπσ: πο ἵπ- 

αηἰπῃαίε οδβ]εοί Ῥεΐηπρ οφαϊά {ο οβεαξ εχοερὶ ἵπ νἰτίιο οἱ {ια 



δτ .. 

1ο6 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ ΕΒ. 

πο Ὁ φωνεῖν, οἷον αὐλὸς καὶ λύρα καὶ ὅσα ἄλλα τῶν ἀψύχων 
4 ἀπότασιν ἔχει καὶ µέλος καὶ διάλεκτον' ἔοικε γὰρ ὅτι 

καὶ ἡ φωνὴ ταῦτ ἔχε. πολλὰ δὲ τῶν ζῴων οὐκ ἔχουσι 
/ 8 / ” . ω 3 , ΕΠ ’ μ) ” 5 

φωνήν, οἷον τά τε ἄναιμα καὶ τῶν ἐναίμων ἰχθύε' ἀλλ 
[ο] - [ω) [ω) 

οὗ λεγόμενοι φωνεῖν, οἷον ἐν τῷ ᾿Αχελῴφ, ψοφοῦσι τοῖς 
α ο ” 

βραγχίοις ἤ τινι ἑτέρῳ τοιούτῳ. καὶ τοῦτ εὐλόγως, εἴπερ 

ἀέρος κίνησίς τίς ἐστιν ὁ ψόφος' φωνὴ δ ἐστὶ ζῴου ψόφος, 
’ ον α ; ΄ / 

καὶ οὐ τῷ τυχόντι µορίῳ. ἀλλ ἐπεὶ πᾶν ψοφεῖ τύπτοντός 
ο 

, α΄ ο 3 3 ΔΝ 90 ν Ἂ 
τινος καυ τι και εν τινι, τοντο ὃ εστιν αηρ, εὐλόγως αν 

, α , φ / ΔΝ ", ” Ν α 
φωνοίη ταῦτα µόνα ὅσα δέχεται τον αερα. ἤδη γαρ τῷ 
3 , ω ε , κ δ , ” ϐ / ε 
ἀναπνεομένῳ καταχρηται ἡ φύσις ἐπὶ δύο έργα, καθάπερ 

α , ψι Ν α Ν Ν /  ἆ ε Ν 
τη γλώττῃ επιυ τε την γευσιν και την διάλεκτον, ων ή) μεν 

γεῦσις ἀναγκαῖον (διὸ καὶ πλείοσω ὑπάρχει) ἡ ὃ ἑρμη- 
’ φ ο κα φ ΔΝ α , / Δ 

νεια ενεκα του ευ, ουτω και τω πνευµατι προς τε την θερ- 

, λ ΑΝ ε 5 ο ν 3 ” 9 α 8 
μµοτητα την εντος «ως αναγκαιον (το ὃ αιτιον εν ετεροις 

σος Ν Δ Ν / φ ε / Ν Φ ” 
ἐἰρήσεται) και προς την φωνήν, οπως υπαρχη το ευ. οργα- 

Ν Α 3 ο) ε , ή Ὡωὶ ν ϱ Ν Ν / / 

νον δὲ τη αναπνο}] ο φάρυγξ ου ὃ ενεκα και Το μοριον 

ἐστι τοῦτο, πλεύμων' τούτῳ γὰρ τῷ µορίῳ πλεῖστον ἔχει τὸ. 
Δ Ά Δ Αα κά ο) Ν ο 3 Φ Ν 

θερμὸν τὰ πεζὰ τῶν ἄλλων. δεῖται δὲ τῆς ἀναπνοῆς καὶ 
« ΑΕΔ α / α ΑΦ . 3 
Ο περι την καρδίαν τοπος πρωτος. διὸ αναγκαιον εισω ανα- 

Δ 3 ο ε Ν ῳ) ἵ πνεοµένου εἰσιέναι τὸν ἀέρα. ὥστε ἡ πληγὴ τοῦ ἀναπνεομένου. 

ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐν τούτοις τοῖς µορίοις ψυχῆς πρὸς τὴν κα- 

λουμένην ἀρτηρίαν φωνή ἐστιν. οὐ γὰρ πᾶς ζῴου ψόφος φωνή, 
, ” ν Ν 9 ο , - 9 καθάπερ εἴπομεν (ἐστι γὰρ καὶ τῇ γλώττῃ ψοφεῖν καὶ 

ὡς οἱ βήττοντες), ἀλλὰ δεῖ ἐμψυχόν τε εἶναι τὸ τύπτον 
Ν ν , κ Ν ν ο / 

καὶ µετὰ φαντασίας τινός σημαντικὸς γὰρ δή τις ψόφος 
3 Ν ε ’ ΔΝ 5 ν 3 / .ρ ή ε / ἐστὶν ἡ φωνή, καὶ οὐ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος, ὥσπερ ἡ βήξ' 

8. γὰρ] δὲ 90Υ. 1ο. ἰχθύε' ἀλλ] Ὑπ]ς. ἰχθύες' καὶ τοῦτ' εὐλόγως... 

Ψόφος. ἀλλ οἱ λεγόμενοι... τοιούτῳ. 13. τίς οπι. 90ΥΧ. 209. ἕνεκεν 

ΘΤΟΥΥΜΣΧ. 33. ὑπάρχοι ΕΝΥ. 34. πνεύµων ΦΤΌΝΥΥΥΣΧ. 28. ψυχικῆς 

δυνάµεως πρὸς Ὑν. 33. βῆξι ΕΤ. 

8ο. 
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π]ατῖεν Ῥείνγεεη 1έ απά {πε Ώαπιαη νοῖςς, α5 ἶ5 {ΟΓ {ηδίαποε {πε 

9055 {ηοςε αια[είες οἱ Ρίίοη απάἁ πιεαδατοε απά αγοι]αίίοη 
ἰε] 56εΠῃ {ο οἹαταοῖετίζε {λε Ἡπππαη νοῖος αἱδο. ΜαΏΥ απῖπια]5 

Ψονει ἆο πο Ίανε α νοῖος, α5 ἶ5 {πα οἂδο γα αἱ] Ῥ]ουά- 

5 απ]πιαϊς, απά ἶ5 απποης 5απριίποοις 5ρεοίος {πε ο.δα γη] 
πες----ἔχοδα νν]οἷι αἴε 5αἱά {ο δρεα]ς, α5 ἶ5 ἴμο οαδο γ(Ἡ {πε 

"Πσ]ες ἵπ {με Αε]είοιις, οηΥ ἵπ τεαΠίγ ππακίπρ α ποίδα γε ἐλείτ 
εί 5 ο: ντ δοπιείμίηρ οἱ {επῖς Κῑπά. Απά {Ππῖς ἱ5 οπΙγ ναί 
πηῖσηί Ίανο Ῥεσοῃ εχρεοίοάἀ. ΘΦοιυπά ἱπάθεά ἶ5 θέ α πιονεπιεηί οΓ 

αἴτ: Ῥιαΐ νοῖςε {5 {πε 5ουπά ο{ α Πνίης Ρεΐπρ, απ {Πὶ5 ἴοο ποί 
η αΏΥ εἶαποε ρατί οἱ {λε Ῥοάγ. Βαΐ α5 5ουηά {5 αἶναγς {λα 

τεδα]έ οἳ δοπιείμίπσ οἰτίκίηπσ δοπιο(Πίησ εἶσε απά ἁοΐπρ 5ο ἵπ 

᾿ Φοππε(λίπς, νί7. αἶτ, ἴε {οἶ]ονγς ἐπαί 1 ἶ5 οπ]γ ἴποςε οΡ]εοί5 ν Πίο] 
- έαικε ἵΏ αἲγ {πμαξ Ροβ8ε55 α νοίοα. Νουν παέι{ο δες {1ς αἰγ υΥΏίς[ 

υ Ἠα5 Ῥεεῃπ ἱπδρίτεά {ος (νο {απείῖοης, ]α5δί ας {{ επρΙογ»5 {πε {οηπρια 
΄ αἲ οπες {ο ἑαδίπσ απά αγεἰου]αξίοη---αποίίοης ΟΕ νυπίο]ι ἔλλε οπς, 

υνία, {αρίᾳ, ἶ5 ΠεοθΡΣαΙΥ, απά ἔλιας Ρε]οησς {ο {πε πια]ογίίγ οἱ απίπηα]5, 
΄Ὕηετοας {ο οίπατ, 1.6. Ιπίε]Ησίρία 5ρεες]Π, ἶ5 {ος ἰάεαὶ επἀς. ΤΠ 

Ελ 58ΠΠς ΠΙΔΠΠΕΙ, παίυταο επιρἰογς {λε Ῥτοαί αἲ οηΏηςε {ο 
᾿τεσυ]αίε {ἔπε Ιπίειπαὶ Ἠσαί α5 φοπιε(μίπρ πεοεβδδατγ (α {αοί οί 
-Ιοἷι Ελα ΓΘᾶδοη ΥΠ] Ῥε δίαίοά εἰδεννΠπείε), απά αἶδο {ο ῄαπιε 

θες ος νοῖος α5 5δοπιείΠίηρ οοπἰτίρυίίηπρ {ο ος πορ]ει επάς 

. ο, 
ο Το ἱηλα]ο Ελὶς Ότοαε]ι ἐἶια ΟΓσ8Ώ ΥΕ 6ΠΙΡΙΟΥ ἶ5 ἔπε {Ώτοατ, 

-Απά Επίς Ι{9ε]{ 15 5μΏκετν]εηί {ο αποίµετ ΡαΓί, {πε Ίμηρς. Τέ {5 ἵπ 
 Γαοῖ Ὦγ ππεαης οἱ {Πίς ρατί Εἶαί ἱαπά απίπιαἰ5 Ροδ5ε55 πποΓο Ἠεας 

λα οἴμειο. ἨΝονν {πε τερίοη τουπά αΡοιέ έλα Πεατί βτδέ δίαπάς 

.1ῃ πεεά οἱ Ιημαίαίίοπ: απά {λετείοτε οη ἱπδρίταίίοη αἰγ ηεςθδ- 
 ΦΑΓΊΙΥ ῬΡτεςοες ἵπ. Απά 5ο {πε ἱημα]εά αἰτ ννλεη {πε ν]ίαὶ ρτίη- 

 αἱρὶο ἴῃ ἴΊιεδε ρατίς οἱ {πε οτραηῖσπι 5ίγί]κες {{ ασαἰησί {πε 5ο-σα]]εά 

νηπάρίρε ἶ5 ναί πῃακες α νοσαὶ Ι{ίεταποε. ἘΟΥ, 85 ας Ῥεεῃ 

. φα]ά, αἲ] έΊε 5ουπἀἆς πιαάε ὮΥ απἰπηαϊ|5 αἴε ποί νοσα]: ἴξ ἶ5 ρορρίβ]α 

Το πῃα]κα α ποῖσα ονεΏ νη{] {με ἔοησιις ο: ἵΠ {πα γναΥ {λαί ρεορ]α 

4ο ἵη εοαρηίης: {ος νοίσε, οἨ {πε οοηίτατγ, {πε ο{σαΏ οἰγκίης 
 πημδί Ῥοε απἰπηαίε απἆ πηιδέ Ῥε αοοοπιραπίἰθἀ ΡΥ 8οπιε πιεπία] 

-Ἴπιαρε, ὙΨοΐοε, ἵπ {αοί, ἶδ 5ουπά Ροββεβθεά οἱ πιεαπίηςρ: {ε {8 
πο πιετε]γ α τεαοίῖοη αραἰηοί {πε αἰ ἱπῃα]εά, ας ἶ5 λε «ἂδε γη] 
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ἀλλὰ , , Δ 9 ΑΦ / Δ Φον τα : - 
ἃ τούτῳ τύπτει τον ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς αὐτήν. σημεῖον 

δὲ Δ 8 δύ [η] . 3 , 3 δ᾽ 9 , 
ἑ τὸ μὴ ὀύνασθαι φωνειν ἀναπνέοντα μηὸδ ἐκπνέοντα, 

5 4 ΄ ς ο) Ν ο) ε / Δ Ν α 
ἀλλὰ κατέχοντα κινεῖ γὰρ τοῦτο ὁ κατέχων. «φανερὸν δὲ 

9 , ε 5 , ν : 5 8 » , ο 
καὶ διότι οἱ ἰχθύες ἄφωνοι οὐ γὰρ ἔχουσι φάρυγγα. τοῦτο 
κ , 9 ψ φ 9 εν ν 9, 55 2 ε 

δὲ τὸ µόριον οὐκ ἔχουσιν, ὅτι οὐ δέχονται τὸν ἄέρα οὐδ ἆνα- 5 
/ » ἃ λ ος 3. φ ον [ή τὴ 

πνέουσιν. δι ἣν μὲν οὖν αἰτίαν, ἑτερός ἐστι λόγος. 

ΙΧ. Περὶ δὲ ὀσμῆς καὶ ὀσφραντοῦ ἦἧττον εὐδιόριστόν ἐστι 
ο 3 , ολο ο α/ , 5 ες 5 ο να τ. 

τῶν εἰρημένων' οὐ γὰρ δῆλον ποῖόν τί ἐστιν ἡ ὀσμή, οὕτως ὡς 
ε , Αν α ” » ο 4 ” , ον 
ὁ ψόφος ἢ τὸ χρῶμα. αἴτιον ὃ ὅτι τὴν αἴσθησιω ταύτην οὐκ 

α ω ψ ἔχομεν ἀκριβῆ, ἀλλὰ χείρω πολλών ζῴων' φαύλως γὰρ ἄν- ι 

θρωπος ὀσμᾶται, καὶ οὐθενὸς αἰσθάνεται τῶν ὀσφραντών ἄνευ 
- ” κα -” ε , ε 5 ο 3 ο ” 3 

τοῦ λυπηροῦ ἡ τοῦ ἠδέος, ὡς οὐκ ὄντος ἀκριβοῦς τοῦ αἰσθη- 
/ ” 4 Δ λ / α, ος. 

τηρίου. εὔλογον δ οὕτω καὶ τὰ σκληρόφθαλμα τῶν χρωμά- 

των αἰσθάνεσθαι, καὶ μὴ διαδήλους αὐτοῖς εἶναι τὰς δια- 
- ω Αα ϱ κ 

φορὰς τῶν χρωμάτων πλὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἀφόβφῳ. οὕτω 
Ν Ν Δ η 9 4 9 9 , , μα 9 ος δὲ καὶ τὰς ὀσμὰς τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος ἔοικε μὲν γὰρ 
») » λ λ . ένα ο. κο... ο. ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὴν γεὺσιν καὶ ὁμοίως τα εἰδη των 

Αα Αα Αα 3 ζω 2 :λπα / 3 λ / - 
χυμῶν τοῖς τῆς ὀσμῆς, ἀλλ᾽ ἀκριβεστέραν ἔχομεν την Ύγευ- 

Δ Ν Ὀ) .. ε , , ον ) Δ ” 
σιν διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἀφήν τινα, ταύτην ὃ ἔχειν την αἰ- 

κ 4, 3 9 ς οφ ν Δ ο. ο, 
σθησιν τὸν ἄνθρωπον ἀκριβεστάτην' ἐν μὲν γαρ ταῖς ἄλλαις 

λείπεται πολλών τῶν ζώων, κατὰ δὲ τὴν ἀφῆν πολλῷ τῶν 

ἄλλων διαφερόντως ἀκριβοῖ. διὸ καὶ φρονιμώτατόν ἐστι τῶν 
ζ ιό ο) δὲ Δ ΔΝ σαν Α / ων ..- θ ΄ Δ 

ᾧων. σημεῖον δὲ τὸ καὶ ἐν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων παρα 
- πν - ” 

τὸ αἰσθητήριον τοῦτο εἶναι εὐφυεῖς καὶ ἀφυεῖ, παρ ἄλλο 

43151. τοῦτο Χ. 8. ἀλλὰ κατέχοντα οτη. Ἑ. | τούτω ΘΤΟΧ. τούτῳ Το. κ. 

δὲ] γὰρ ΤΟΝ. 6. ἀναπνέουσυ. ἀλλ οἱ λέγοντες οὕτως ἁμαρτάνουσιω. - 

δυ ΘΥΥΝ. 6. ἔσται 9ΘΌΟΝΥΧ. 9. ψ. ἢ τὸ φώς ἢ ΤΗΝ ΧΥ. 11. αἰσθ.] 

ὀσφραίνεται ἘΤΗΝ Του. 21. λείπεται πολλῴ Βεκῖς, ΕΞΌΝΥ Αἱά. |. ἁφὴν πολλῴ] 

ἀφ. πολλῶν Βεχκ]ς. ο 
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σηΐπσ: ταίἶει τή εΠ5 αἰγ ννε 5ἰτῖκα ἔλε αἰτ ννλία νε ννῖης- 

ρε ασαἰηοί {να νυπάρίρε 1δεί{ 

ο ΤΗ εχρ]απαίίοη ο{ {πε νοῖςε ἶ5 οοηβτπιεά ΒΥ ἴπε {αοί {μαί Ιέ 
Ἱ Ιπηροραίρ]α {ο δρεαίς Νπεη ἱπλπα]ίπς αἷς οἵ τεδρἰτίης, Ῥιέ οπΙγ 

σα /ς Πο]ά έλα Ῥτεαίἁ: Ῥεσοαυςδε ἵπ επεσκίπο {πις {ιο Ῥτεαί] 
να ππονε {πε αἰτ {λα πας Ῥεεῃ {ακετ η. ΊΤΠἱ5αἱ5ο εχρ]αίπς νἩγ 

΄ᾖε]ες ατε ἀενοίά οἱ νοῖσε: νἱζ. Ῥεσαιδε {Πε Ἠανε πο νηπάρίρε, 
είς ο{ραπ Ιέδο]{ Ρείηςρ αΏδεπί Ῥεσθυδα ΠςῃΠες ἆο ποί ἱηῃα]ς ἴπε αἲγ 

6ΗΠΑΡΤΕΝ ΙΧ. 

ο Φε] απἀ 185 ορ]εοί ατε Ίεοο εἈ5δΥ {ο ἀείειπιίπα ἴπαπ {πε 

'.οἴμει 89ῃ565 ΠίοἩ νο Ίανε ἀϊδοιςθεά : νε ἆο πο 566, ἵπ {αο, 

ναί ἶ5 ἔμε δρεείῃο εἶατασίες οἱ 5πιε]] 5ο οἰεασ]γ ας ννε ἆο Εναί οί 

 φουπἀ οἵ οοἱουτ. ΤΠε τεβδοη οἱ {Επί 5 {ῑαί {Πῖς 8εηςε ἶ5 πο 
 ἀενε]ορεά {η 5 {ο παατ]γ έλα 6απ1ς ἁαρτοε οἱ ἀε[ίσαςγ ας { ἶ5 ἵῃ 

1 οἴμει απίπιαϊς. Μαπ 8εη5ε οί απιε]] 15 τεα!γ Ῥοος: Ἡε πενεί 
Ῥειοεῖνες {πε 5οεηί οἱ αηγίμίπςσ οἀοτίίετοις υπίθθς Ίεη {έ ἴ5 
᾿θοσοπηῤαπίεά Ῥγ εἴέπετ Ρἰεαδιτε οἵ Ῥαίΐη---α {αεί νΥΠίοὮ 5εεπ]5 {ο 

, Ροΐπέ {ο α ν/απί οἱ ἀε]ϊοαίο εχαοίπεςς ἵῃ {πε οἴραῃ. 1{ 15, Ίγε ΠΙαΥ 

"Βιβροςε, νη(ῃ οἱπηί]ας Ηπηζαίίοης ἔλαί Πατά-εγεά απίπια]ς ρετοεῖνε 

. οοἶοισ5: νο πιαΥ ἱπιαρίπε, ἐἶαί ἶ5, ἐμαξ {μου Ῥεοοπιε οοηδοίοις ο 
΄τλε ἀϊβετεπί Ἱείπάς οἱ «οἶοιτ5 οπ]γ {Π 5ο Γ4Γ α5 {Πεγ οΓεαίο Γεατ ΟΥ 

΄Ἡς ορροφίΐέε: απά {ξ ἶ5 ἵπ α οοΓγεδροπάἰπο]γ ἱπάϊγεοί {αθηίοη Εἶιαῖ 
ΠΕΠ Ρετοεῖνε οπηε]ῖ. Απά {πις, ννΏί]ε {πε 5εη5α οἱ απιε]] {5 

Απαΐοροι {ο {πε 5εη5ε οἱ {αδίς, απά {πε δρεείΠο Ἰῑπάς ο{ Πανοιιχ 

Ἶ ᾿τεςοπιβ]ε ἴπα ἀϊβετεπί δοτίς οἱ οἀοισ, Νε Ρο55ε5ς {Πε 56ῃ5ε ΟΓ 
ὰ "ταρίε ἵῃ α οοπάϊξίοη οἱ στααίος Ρετ[οςίοη, Ῥεσαίςε {αδίο ἶ5 Ιἱδε]{ α 
ΒΡραοῖες οἱ ἴ]ιε 5εΠ59 ο {οιο]: απά ἵπ πιᾶΏ ἔλε 5εΠ5α ΟΓ {οιΙο] 

΄τεαε]ες {πε ρτεαί{εςί δεηςΙΡ!Πίγ. Ας τερατάς {νε οίΠεί 56Π5Ε5, ΠἹ8Ώ 

 Πα]]ς οἶιοτί οἱ πιαπγ απἰπιαϊ5: ἵπ {ομσὮ Ἶς {ΑΓ 5αΓγραςςες ἔλεπι ἵπ 
Έλα ἀε]ίσαογ οἱ Ἡΐ6 ρετοερίοηπς. Ἠεπος αἶδο π]αΏ ἶ5 λα πιοδέ 

 Ιπίε]ίσεηί οἱ αη]ηιαϊί. Α Ρτοοί οί {5 ἶ5 ἴμαί, νηθλίη λε Ἠάπιαῃ 

.Βρεςσῖες, ΠπεΠ αἴς οἱ σοοά οἱ Ῥαά παίυταὶ ρατίς ἵπ υϊτίαε οί {Πί5 
"νετ οἵϱαΏ οἱ 5εῃ5ο απά ΟΓ πο οπε οίπει 5εη5ε: {πε Πατά-Πεσμεά 



ΙΟ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β. 

δὲ ὃ ἡ ρε ε Ν Ν λ. /΄ 2 ο 4 , ἳ 3 ἳ 

ὲ µηδέν' οἱ μὲν γὰρ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοια», 35 
8 3 οἱ δὲ µαλακόσαρκοι εὐφυεῖ. ἐστι δ, ὥσπερ χυμὸς ὁ μὲν 

8 ε 8 / ο Δ 3 ’ ε) Α 9 9 ” 

γλυκὺς ὁ δὲ πικρός, οὕτω καὶ ὀσμαί. ἀλλὰ τὰ μὲν ἔχουσι 
9 » 9 μ 9 , , 8 α ἴ 

τὴν ἀνάλογον ὀσμὴν καὶ χυµόν, λέγω δὲ οἷον γλυκεαν 
9 ν ν . / Ν δὲ 9 / ε ο.  Ἡ ὀσμὴν καὶ γλυκὺν χυµόν, τὰ δὲ τοὐναντίον. ὁμοίως δὲ καὶ 

δριμεῖα καὶ αὐστηρὰ καὶ ὀξεῖα καὶ λιπαρά ἐστιν ὀσμή. 29 
ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴπομεν, διὰ τὸ μὴ σφόδρα διαδήλους εἶναι 

Δ 3 Δ .ό Ν ή κ νὰ ΄ 3 πι κ ο τὰς ὀσμὰς ὥσπερ τοὺς χυμούς, ἀπὸ τούτων εἴληφε τὰ ὀνό- 
µατα καθ ὁμοιότητα τῶν πραγµάτων' ἡ μὲν γὰρ γλυκεῖα, 421 

ε ο) Αα 

κρόκου καὶ μέλιτος, ἡ δὲ δριμεῖα, θύμου, καὶ τῶν τοιούτων' 
λ δν ν / να ἁ αν ν φ 

δ4 τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐστι δ ὥσπερ 
ε 3 Ν 8, ε / ων 3 / ε 8 [ιο 3 ” 

ἡ ἀκοὴ καὶ ἑκάστη τῶν αἰσθήσεων, ἡ μὲν τοῦ ἀκουστοῦ 
. 9 , ε 8 τε [ων 4 «Ἡ ή Ν εν» π καὶ ἀνηκούστου, ἡ δὲ τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου, καὶ ἡ ὄσφρη- 5 

α ὁ [ο . ᾱ ΄ ο. Λ Ν Ν 

σις τοῦ ὀσφραντοῦ καὶ ἀνοσφράντου. ἀνόσφραντον δὲ τὸ μὲν 
Δ Ν 9 3 ΄ κά 3 ών Ν Ν Ν ” παρὰ τὸ ὅλως ἀδύνατον ἔχειν ὀσμήν, τὸ δὲ μικρὰν ἔχον 

μας, 
6 5 καὶ φαύλην. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄγευστον λέγεται. ἐστι δὲ 

α ὃ Δ Αα ,  ὁ 0 Ἂ ὸ . Ν 

καὶ ἡ ὄσφρησις διὰ τοῦ μεταξύ, οἷον ἀέρος ἢ ὕδατος' καὶ 
8 α ὃ ὃ α 9 α Ε θ / θ ε / δὲ ον 

γὰρ τὰ ἔνυδρα δοκοῦσιν ὀσμῆς αἰσθάνεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ ιο 
. Νν Ν Δ κά οφ Ν Δ ] α ας .ν 

τὰ ἔναιμα καὶ τὰ ἄναιμα, ὠώσπερ καὶ τα ἐν τῷ ἄέρι καὶ 
5 ο) Ν Ν ( 

γὰρ τούτων ἔνια πόρρωθεν ἀπαντᾷ πρὸς τὴν τροφὴν ὕποσμα 
΄ Δ ΔΝ 3 / 3 ή Δ ε ΄ 

δό γινόμενα. διὸ καὶ ἄπορον Φαίνεται, εἰ πάντα μὲν ὁμοίως 
9 α ε ο ο. θ 9 η ρ λος ν 
ὀσμάται, ὁ ἄνθρωπος αναπνέων μέν, μὴ ἀναπνέων δὲ 
3395 5 , Α΄ / νὶ ω 5 5 ο ” μα. 
ἀλλ ἐκπνέων ἢ κατέχων τὸ πνευμα οὐκ ὀσμάται, οὕτεις - 

, ν 9 9 6 δ μα ο α Αα ὰ ος - 
πόρρωθεν οὔτ᾽ ἐγγύθεν, οὐδ ἄν ἐπὶ τοῦ μυκτῆρος ἐντὸς τεθῃ. 

κ λ λ ον Ἑ ον θ / Α 3 θ / 3 ’ ϐ 
καὶ τὸ μὲν ἐπ αὐτῷ τιθέμενον τῷ αἰσθητηρίῳ ἀναίσθητον 
ω) Ν ’ πας, Δ μη. α. ο) Δ 9 , 

εἶναι κοινὸν πάντων ἀλλα τὸ ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν μὴ αἶσθά- 
3 9. ἃ ωὺ ει ΄ ν ία Ἀ / .ό 

νεσθαι ἴδιον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων' δῆλον δὲ πειρωµένοις«. ὥστε 

4215 3. κρόκου] ἀπὸ τοῦ κρόκου Ἑ. Ττεπά. Ῥε]]ς., ἀπὸ οἵι. ΘΤΟΝΝΥΧ. 8. καὶ 

τὸφ. ΕΤΟΌΝ Του. 1Ο. ὁμοίως δὲ] δὲ οπι. ἘΤ1Λ], ὁμοίως καὶ ἔναιμα Τος, 14. 

καὶ οἵη. Ε.. 14. μὴ ἀναπνέων δὲ οπι. ΘΌΝΥΧ. 16. ἀλλ ἐκπνέων οτι. ΊΝΥ. 
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.ρείηπρ ἁπ]] οἱ απἀειδίαπάϊΐπα, νηλ]]α Ελα 5οῇί-Πεςηεά ατα ρἰ[οά 

᾿πν(Ἡ σοοά παειταὶ αθίΠ1εγ. 
ο Φπηε]]5 ατα Π]κα Πανοιτ5, οπς α- αποίµος Ῥϊεΐετ. Πα 

-Ἀοψύενει, ἵῃ 5ΟΠΙ6 Ῥοάΐες 5πιε]] απάἆ {αδίε «ο({Γεδροπᾶ, Ῥοίπ {ος 

' εκαπιρ]ε Ρείηςο 5νγεεί, ἵη οἴμεις {Πεγ αγε ορροδεά {ο οπε ἀΠΟίΠΕΓ. 
-.Τπετε αΓε αἱ5ο 5πηε]]5 υΥΠίοἩ ατε ριηρεπί, απἁ Πατςῃ, απἆ 5Πατρ, 

ἕ -απά οἵιν. ἙΒιί α5 νο πανε σαϊά, Ῥεσαιδε 5πιε]]5 ατε ποῖ 5ο εἰεατ]γ 
᾿ἀἰθμησιήςλαδ]α 5 Πανοιτ5, ἴΠεγ Πανε τεσοεϊνεά {πεί Παπιε5 
; βοπι ἔπεςε Ιαΐέει ἵπ νἰτίαε οἱ ἔἶο οἰπα]αγίίγ ἵπ {πε ἐπίησς. ΤῆΠις 
Έλα οπιε]] οἱ 5αβτοη απά {πα οπιε]] οἱ Ποπεγν αἴο αἱῆκα σα]]εά 
θνγεεῖ, ἐλλαί οἱ {Άγπιε απάἁ σιο]-]κε ο]εοίς 5 σα]]εά Ριπσεηί, 

-. Απά 5ο αἰπιί]ατ]ν ἵη οἴπες σᾶδες. 
ο ΓΤµετε ἶ5 α Γυτίπει ροίπί οἳ γεδεπιβίαηεε οἨ {πε Ρατί οἱ πηε]].] 

ι υΤαςί 45 Πεατίησ Ρετοεῖνες αἲ οπος {πε αιάἰΡ]ε απά {πα ἱπαιάϊρ]ς, 

. νὶδίοη {πε νἱεϊρ]ε απἆ ἔἶε ἱπνίδίρίς, απἆ 5ο αἶδο ΨΕΙἩ εαοἩ οπς 
το οΕ {πε οἴπει 5εΠςες; 5πιε]] οἰπιϊ]ατῖγ Ρετοεῖνες αἲ οποε {πε οάοτοα5 
' ̓απά ελα Ιποάοτοις, Υηπεί]ετ, ας ἵ5 ἐς σαδα αἶσο αν] ννλαξ ἶ5 

.Τασίεϊεςς, {πε οὐ]οοί Ῥε ἱποάοτοις Ῥεσαυσε ἵε ἶ5 αεετῖγ ἱπιροδδίρ]α 

 Εἶναί ἵξ «μου]ά Ώανα α οπιε]], οἱ αἰπιρίν Ῥεσαυςε {έ Πας α {αἰπί απάἆ 
-. Ῥαά απιε]]. 
ο κε ίπε οπει 5εῃδες, 5ηιε]] αἷςο {ογπις ἴέ5 ρεγοερίίοης {λτοιρ] 
- 6οπιε Ἱητεινεηίηπς πιεάίαπι, α5ξ {ος εχαπιρίε, αἷγ απἆ υναίεγ: {ογ 

πναΐοι-απίπιαϊς α5 νε] ας ]απά ατα Ἠε]ά {ο Ἠανε {λα 5εῃ5ο οί 
Απιεϊ. ΤΗίς αἷφο ἶ5 {λε σαδα νε Ρ]ουά-ροβδεκείπΕ απά Ῥ]οοάἱεςς 
'"απίηιαϊς, απά {αγίπετ νε {λοςε νΥΠπῖος ΗΥ ἵπ αἶτ, πιαἨΥ οἱ ἔἶεπι 
Ἶ Ῥείπσ Ῥτουρ]Πί [τοπι α στεαί ἀῑδίαπεε {ο ἰΠεῖτ {οοά α[ίεΓ Πανίπςρ 

- πιε]]εά Ἱε Απά Ίεποε ἵπ {αοῖ ἴξ αβρρεαῖς {ο Ῥα α ἀἱδριίεά 
Ἡ ̓αιεςίίοη υπείπες α]] αηίπια]5 5πιε]] ἴπ {πο 5απιο πἹᾶΏπετ, ἵΜαπ 

. οηΙγ Ρετοείνες α »πηε]] γΥπί]ε {πμα]ίης {πε Ῥγεαία : ἨΊεῃ ποί ἵπ- 
Ἠα]ϊπσ Ῥαέ Ῥγεαίλίπς ἴέ {οτίἩ ος οἨεε]ίπς ἵξ, Ἡε Ἠᾶς πο 56η56 
ο οπηε]!, πο πιαίίες νΠεί]εί {πα οΡ]αοί Ῥε {αΓ αν/αΥ ΟΓ οἶοδε αἲ 
Παπά, ποτ ενεῃ Ἡ Ι{ ομοι]ά Ῥε ρίασεά οἩ ἔἶλε {ηδίάε ο{ {ο ποδίγί], 

ι Απά Πε ἶ5 ἱπάεεά α [αεί «ΟΠΙΠΙΟΠ {ο α]] απἰπιαϊ5 εαί απ οΡ]εοί 
᾿Ῥ]ασεά αοϊια]]γ οἨἳ ἔπε οἵραη Ι5εΙ ἶ5 ποί Ρετοείνεά: Ῥιαΐέ {πα 

 ἹπαρίΠεν {ο ρετοείνε 4η οάοις νηλουέ ἱππα]ίπς Ὀτεαίὴ 6 α ἐταῖέ 
' Ρρεομ]ίας {ο πΊαῃ, ας η] ἵπ [αεί Ῥε {οαπά οἩ (πίαΙ. Απά ένας, 

ο να πηῖρ]ε οοπο]ιάς, Ῥ]οοάίεδ απίπιαἰ α5 ποί ἱππα]ίπρ Όγεαί] 
 πημδε Ίανε 5οππε οίπει 8έῃ5ε Ῥεγοπά ἴλοβε Ίνε Ἠανε πιεπέίοπεά, 
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ἔχοι παρὰ τὰς λεγομένας. ἀλλ ἀδύνατον, εἴπερ τῆς ὁσ- 

µῆς αἰσθάνεται ἡ γὰρ αἴσθησις καὶ δυσώδους καὶ εὐώδους 
.ό ’ 3 3 δὲ ΔΝ / ’ ελ. ο 

:ὀσφρησίς ἐστιν. ἔτι δὲ καὶ φθειρόµενα φαίνεται ὑπὸ τῶν 
9 α 9 α ει . ὁ ά Φ 3 / Ν ἰσχυρών ὀσμών ὑφ ὠνπερ ἄνθρωπος, οἷον ἀσφάλτου καὶ 

’ Δ ον ’ 3 ῤ Δ Φ 3 - 3 θείου καὶ τών τοιούτων. ὀσφραίνεσθαι μὲν οὖν ἀναγκαῖον, 35. 

7 ἀλλ οὐκ ἀναπνέοντα. ἔοικε δὲ τοῖς ἀνθρώποις διαφέρεν 
Ν 3 ϱ / 9) ΔΝ . Αα ἀλλ ζῴ φ τὸ αἰσθητήριον τοῦτο πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ζῴων, ὥσπερ 

5 Δ Δ ο ὴ , ὦ Ν 9 ν 
τὰ ὄμματα πρὸς τὰ τῶν σκληροφθάλμων' τὰ μὲν γὰρ 

ἔχει φράγμα καὶ ὥσπερ ἔλυτρον τὰ βλέφαρα, ἃ μὴ κινή- 

σας μηὸ ἀνασπάσας οὐχ ὁρᾷ' τὰ δὲ σκληρόφθαλµα οὐδὲν 29. 
ν - δν 93 .0έ. ε α ν , Β α δ ᾖ 
ἔχει τοιοῦτον, ἀλλ εὐθέως ὁρᾷ τὰ γινόμενα ἐν τῷ δια- 

. φ Ά Ν ν 9 Δ 3 / . λ Ἅ 
φανεῖ. οὕτως οὖν καὶ τὸ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον τοῖς μὲν 

ὦ , ε 
ἀκάλυφες εἶναι, ὥσπερ τὸ ὄμμα, τοῖς δὲ τὸν ἀέρα δεχο- 43: 

, ν ϱ / , ἃ 5 , . , | µένοις ἔχειν ἐπικάλυμμα, ὃ ἀναπνεόντων ἀποκαλύπτεσθαι, 

6 8 διευρυνοµένων τῶν φλεβίων καὶ τῶν πόρων. καὶ διὰ τοῦτο 
: φ ἁκό κά ε πο 
ὃν κ ----- 

” [ο 3 ” ΔΝ 

τὰ ἀναπνέοντα οὐκ ὀσμᾶται ἐν τῷ ὑγρῷ' ἀναγκαῖον γὰρ 
3 ο) 3 ΄ ο) δὲ ο) 9 Αα ε αἱ. - 
ὀσφρανθῆναι ἀναπνεύσαντα, τοῦτο δὲ ποιεῖν ἐν τῷ ὑγρῷς 
ο ” νετ ν - - ο ε 3 Ν ον 
ἀδύνατον. ἐστι ὃ ἡ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, ὥσπερ ὁ χυμὸς τοῦ 
αν ο Δ Δ 5 θ / ὃ / ο 
ὑγροῦ: τὸ δὲ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον δυνάμει τοιοῦτον. 

ν ον 2: 9 ε / 1 9 αν - 
ὃ 1 Χ. Τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἁπτόν τι καὶ τοῦτ' αἴτιον τοῦ 

α 3 

μὴ εἶναι αἰσθητὸν διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλοτρίου ὄντος σώματος' 
δο9 Α κ ο ολο 9 λ ο δὲ 9 Φ ε , λ ε. οὐδὲ γὰρ ἡ ἀφή. καὶ τὸ σώμα δὲ ἐν ᾧ ὁ χυμός, τὸ Ύευ- 1ο 

9 ε α ε ον Αα δ ε / ὃ Δ 9 Φ' ον κ. στόν, ἐν ὑγρῷ ὡς ὕλῃ' τοῦτο ὃ ἁπτόν τι. διὸ κἂν εἰ ἐν 
Ἂ 

ὕδατι μεν, Ἰσθανόμεθϐ ἂν ἐμβληθέντο τοῦ γλυκέος, 
8 Γι 

ς2 οὐκ ἦν ὃ ἂν ἡ αἴσθησις ἡμῖν διὰ τοῦ μεταξὺ, ἀλλὰ τῷ 
θη - ε Αα θά δα Ἱ τοῦ ο οῦ τὸ δὲ 

μιχ ναι τῳ υγρῳῷ, κα απερ επι νυν ποτου. ο οε χρωμα 

42. ἡ γὰρ τοῦ ὀσφραντοῦ ΟΠηΠ65 ἨΡεί. δυσώδης καὶ εὐώδης Τ. δυσ. καὶ εὐωδίας Ἡν. 

40. Φρ.]πῶμα ἨΝ. 31. εὐθὺς ΞΌΝΧ. 422 7. αἰσθ. τὸ δ. ΞΌΧ. 11. 

ὕλη Ἐ (Ττεπά.) Αἱά., 9ΥἱΡ., Βἰπαρι. κἂν] καὶ ΘΟΝΥΜΗΧ. 12. ἥμεν] εἶμεν Ἑ. 

Το, | αἰσθανοίμεθα Ἑ.. Βε]κ]. Το. 14. τῷ ὑγρῷφ] τὸ ὑγρὸν Ν. 
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της, Ἡούγενει, ἶ5 ἱπιροδδίβίε, 5ο [αγ αδ {εν αοϊµα]]γ Ίανε α 

-..Ρεηδο ΟΓ οπιε]]; απά (πεί ρετοερίίοπ οΓ ν/αί 95 ρ]εαδαπί οἱ ἆϊς- 
-.. ἁστοςαΡ]ε {5 ἒις 5οΠς5 ΟΓ οπια]. Απά Βιτίλος, δις απἰπηα]5 ατα 
ἕ Ὁ ζουαπά {ο Ῥο ἀερίτογεά ὮΥ ἴἶε 5απ]ε νἰο]επὲ οάοµΓς5 α5 ἀεδίτου 

΄τηεΠ, 5ΗεἩ α5 αδρμα]έ απά Ῥτϊπηδίοπε, απά {πε Ικε; 5ο {λαί (1: 
απ .Ποἱ1ον/ς) ἔἶνεδε Ρ]οοάἱεςς απίπια]ς πηιδέ αἰδο ανα Εις 5εῃ5α ο{ 

. βπιε]], αἰέλοισ]ι 1 Ῥο ννἰελοιέ ἱπλα]ίπο Ώγοαί]. 

) Τπετε 5εεπ]5 αἲ {πε 8απ1ε Εἶπιε {ο Ῥο α ἀἁΠπεγεπος Ῥεέννοση 
Ελ ο{ραη α5 Ῥοβρεβθεά ὮΥ πιαη απά α5 Ῥοββεβςεά ὮΥ οἴ]οι 
- απίπιαϊς, θἱπηί]ας {ο ελαῖ Ῥείνεεη {πε νίδααΙ ο{ραΏ5 οΓ πιεη απά 
-. ἔποςε οἱ Πατά-εγεά απῖπιαϊ. ΤΠ {οΓΠπεΓ Ίανα α Ῥτοροίίοη απάἀ, 

5 ἴε Ὕνετα, 4Ώ επνε]ορα ἵη {πε εγε]ἀά5, ν]λῖοῃ πας Ῥο πιονοεά 
-' απά ἄτανπ αρατί ἵπ οτάεί {ο επαβ]ε {πε απίπια! {ο 566, πΊείσας 
'ατά-εγεά απίπιαἰ Ἠανα ποϊμίπσ οἱ {πῖς Ἱίπά Ῥιέ 566 αἲ οπΏος 
λα Παρρεηπς ἵπ {με πιεάίαπι οἱ ἴἩα Ρε]]ιοίά. Θἰπι]ατ]γ 

να οἵραπ οἱ απιε]] ἶ5, ἵῃ {λα οιδα Οἱ 5οπἹο αηίπια]5, αποονοετοά 
- Ἰαδε α5 ἶ5 {πε εΥε, ΨΠ]]ε, ἵῃ Έμε σ«.δε Οἱ {Ίοδε ἱππα[ίπρ αἷτ, ἴε 

Πας α εονετῖης πΠῖοη ἶ5 ορεπεά οί οη ἁτανίηπρ Ῥτεαίῃ, ὮΥν 
-.Ἔιο ἁΠαίαίοηῃ οἳ {πο νεῖηπ5 απἆ Ῥοΐε. Ἠεποο απῖπια]5 {παί 
 Ἰη]μα]ε αγ εαηποί Ρεγοσῖνα α βπια]! ἴπ Ἰναΐατ, Ῥασβμςα ἵπ οτάςτ {ο 
πο]! ἴπευ πιμςέ Ιηπαίε απά {Πί5 ἱ5 ἱπιροβείρία ἵπΠ ν/αΐοτ. «Ὁπιοί], 
-. 1 οποι]ά Ῥε αἀάεά, ἵ5 οἳ νι]ιαέ ἰ5 ἄτγ, Ἰαδέ ας {αδίο ἶ οἱ ναί 
ἳ Παιίά, απά νο οἵραΏ Οἱ ἔλο 5εΏ5ο Οἱ οπης]] ἶ5 ΡοξοπείαΙ]γ οί 

ι ο] α παίυγα. 

«ΠΑΡΤΕΕ Χ. 

:.Ταδίς Ίας [οί 1έ5 οβ]εοί βοπιε(λίπρ ἰαποίρίςε, απἆ, {ος Εχί5 
-“Τ6εβδοη, Ιῖ ἶ5 Ρετοεϊῖνεά α5 Πίο α5 {με οΡ]εοί οἱ {οιοῖ {Πτοιρ]Ἡ 

ϕ Ενα πιεά(απι ος 8Η {οτείση Ῥοάγ. Απά έπε διΏδίαπος ἵπ νηῖο]ι 
'Πανοιτ Πες---ἴΠαί ἴ5 {ο 5αΥ, {πο ριδίαὈ]ε---ἶ5 οοπίαἰηεά ἵπ γνλαί 
ἷ ἶ6 πηοῖδέ ας ἴέ5 πια(ετίαὶ οαΏοίταίαπι, απά ἔε πιοῖσε 1έδα]{ {5 5οΠ16- 

-.ελίῃρ ἰαηρϊρία, Τις, Ίνοτο ν;ο ἵπ {πο νναΐετ, απά Ίνοτο ΑΠΥ {ἐΠίπς 
.Βνγθεί οαςί Ιπίο Τε, νο 5που]ά ροτοεῖνε ἴε, ἔἶλα ρετοερίίου η Ελί5 
-.σ«ᾳ5ε Ρεῖπς {λε Γοςι]Ε, ποί οἱ {λε ἱπίετνεπίης πιοάἴαπι, Ῥι{ 5ἵππρ]γ 

ο ο (με πληρ]ίης οἱ {νε δυνεοί ἐλπίηρ νυν] {ἶιε ν/αΐετ, ας ἶ5 {πε «ᾶδα 
ο νε ναί ννε ἁτίπ]ς  Οοἶοις, Ἡοννενοτ, ἶ ποῖ Ρετοοϊνεά ΡΥ α 

Ἠ. ΑΕ. δ 
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οὐχ οὕτως ὁρᾶται τῷ µίγνυσθαι, οὐδὲ ταῖς ἀπορροίαις. 

μὲν οὖν τὸ μεταξὺ οὐθέν ἐστιν' ὡς δὲ χρῶμα τὸ ὁρατόν, οὕτω 

τὸ γευστὸν ὁ χυμός. οὐθὲν δὲ ποιεῖ χυμοῦ αἴσθησιν ἄνεν 4 

ὑγρότητος, ἀλλ᾽ ἔχει ἐνεργείᾳ ἢ δυνάµει ὑγρότητα, οἵον. τὸ ἀ 

άής μα τε να αὐτὸ καὶ στης λα. 

λίαν Εμ. (καὶ γὰρ τοῦτο ἀόρατον, ἄλλον δὲ τρόπον μ. 
μάς ν 

σκότους), ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἀκοὴ ψόφου τε καὶ σιγῆς, ὧν 

τὸ μὲν ἀκουστὸν τὸ δ οὐκ ἀκουστόν, καὶ μεγάλου ψόφου, 

καθάπερ ἡ ὄψις τοῦ λαμπροῦ' (ὥσπερ γὰρ ὁ μικρὸς ψόφος 

ἀνήκουστος, τρόπον τινὰ καὶ ὁ µέγας τε καὶ ὁ βίαιος") 
 Ἡ- 

ἀόρατον δὲ τὸ μὲν ὅλως λέγεται, ὥσπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων τὸ 

ἀδύνατον, τὸ ὃ, ἐὰν πεφυκὸς μὴ ἔχῃ ἢ φαύλως, ὥσπερ 
Ἀ ν 3 ’ . ο Ν ΔΝ ε ω) α λΑ ψι τὸ ἄπουν καὶ τὸ ἀπύρηνον' οὕτω δὴ καὶ ἡ γεῦσις τοῦ γευστοῦ 

κ» , : ο) ο) λ Δ Ἀ ο 9 Αα τ. 'α τε καὶ ἀγεύστου' τοῦτο δὲ τὸ μικρὸν ἢ φαῦλον ἔχον χυµον 29. 
Ἂ λ ο , ο ϱ» 4 5 νε Δ «ὸ | ἡ Φθαρτικὸν τῆς γεύσεως. δοκεῖ δ) εἶναι ἀρχὴ τὸ ποτὸν καὶ 
3 - ᾽ 

ἄποτον' γεῦσις γάρ τις ἀμφότερα ἀλλὰ τὸ μὲν φαύλη 

δ4 καὶ φθαρτικὴ τῆς γεύσεως, τὸ δὲ κατὰ φύσιν’ ἐστι δὲ κοι- 
4 έ γ Ἆ , λ , νο λ νἩ. ο ώς νὸν ἀφῆς καὶ γεύσεως τὸ ποτόν. ἐπεὶ ὃ ὑγρὸν τὸ γευστόν, 
νά Ν λ 3 / 3 αν. η ε Δ Φ 3 
ἀνάγκη καὶ τὸ αἰσθητήριον αὐτοῦ µήτε ὑγρὸν εἶναι ἐντελε- 4 

η , . , ε , θ Κ , , ε τμ Δ χείᾳ µήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσθαι' πάσχει γάρ τι ἡ γεῦ- 
ε Ν [ω] [ο] Γωὶ ΄ 9 η 5 ε [ια] ἡ) 

σις ὑπὸ τοῦ γευστοῦ, ᾗ γευστόν. ἀναγκαῖον ἄρα ὑγρανθῆναι 
ή τὸ δυνάµενον μὲν ὑγραίνεσθαι σωζόµενον, μὴ ὑγρὸν δέ, τὸ 

10. τηκτόν 90 Χ. 30. τὸ οπ, ΕΤΟ. «9191. καὶ ο. ΔΤΥΧ. 
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Ῥτουσςεδς οἱ εοπιβίπαίίοη Ποί ὮΥ επιαπαίῖοη. Ἠετο {Πεῃ, 
Ἰ τορατά {ο {αδίε, ἴπετε ἶ5 ποϊΠίπσ οοττεδροπάίπϱ ἴο α πιεά[- 

ης Φιροίαπος, Ριαέ, οη {πε οἴποι Παπά, α5 {πο οΡ]εοῖ οἱ νὶδίοπ 
Ίου, 5ο {πε οΡ]εοί οἱ {αρίο ἱ5 Πανοιτ. Νου ποίμίπρ ρτοᾶιςες 

πα 8εη5α οί Πανοις ψήέποιί πιοϊδίατε; ενειγίΠῃίπρ {λπαί ἆοερ 5ο, 

96059505 πιοϊδέυτα αἶέμοι αοίια]]γ οἱ Ρροίαπ{ίαΙΙγ. 9ο ἴξ 18, {ος 
[ηδίαηςς, νε] ένο 5α18ἱ511 {ος 1έ ἶ5 οαςί]γ ἀῑδθοϊνεά απά ἵξ γεας1]γ 

Ρίπος γνῖεἩ Εἶνο πιοϊσέωγο οἱ {πο ίοηρις. 
[1π 1ΐ{5 οΡ]εοίς, {αδίε 5 α5 οοπιργε]οησίνε α5 δἱρΏί οἵ πεατίης:] 

αξ, ννε 5α)ν, ἶ5 «οποειποαάἀ αἴ οπος ψῃ {πε νὶδϊρ]ο απά Ιπνίςιρ]α 

(Ώ65, {ΟΥ ἱηδίαπος, ἵ5 Ἱπνίφίρίε, Ῥιέ ἵ5 πονετίπε]εοο «ἁίς- 

ἰσηοά ὮΥγ {πε εγεςίρΏθ), απάἆ αἶδο γητἩ {ο εχοεδδϊνε]γ Ὀτίσ]ηέ, 
1ο] ἵ6 Π]κεννίδα Ιπνίφίθ]ς, ποιρ] η αποίηεί ΠἹαπΠεΓ ἔπαηπ ἁατ]κ- 

-. Πεατίης, ἵη Ἠ]κε πἹαπηετ, ρετοεῖνος Ῥοί]μ 5ουπά απά 5ἱἱοπος 

᾿νιίοὮ μα οπς 5 αιάἰΡίς, {λε οἴλει ἱπαιά(βίς), απά ἶ9 αἶδο 
ΓΕ οἴοά ἴο εχοςφοίνο ποῖςε, 11ρί α5 εἱᾳηί ἀθα]ί {Ἡ ελα ονεί- 

ποῖεά ἴλαί ελα παπιε Ιην]ςίρ]α {5 αροά πο οπ]γ {ο ἀεποίῖε Εἔ]λαί 
ἴοὮ {5 αΏεο]ιίε]γ απά επη{ίτε]γ 5ο, ἵπ έἩο ΠπιαΏποΓ ἵπ υΥΠίο] νε 

5 {Ώε ννοτά ἱπιρορβίρ]ε {Π οἴἶει οα5ε5; {5 ἀεποίες αἷςο εἶναί ν/Π]οἶι 

5 ποῖ ρο55ε5ς ἴ5 πογπιαὶ αιαἡ{ῖες οἵ Ῥοβρες5ες {επι οΠΙγ 
ρεσ{ες(]γ, α5 Ίνε 5ρεα]ς ο 5οπιο(μίπσ α5 πνποιί {οεί ος υ- 

οαε Κοτης]. Ταρδίε {πεπ, πας ἵῃ {Πῖςδ 6απ]ο ΊΥαΥ α ρειοερίίοη αἲ 
: Οἱ {1ο αρίά απά {πε Ιπαίρίά, πιεαπίῃπς ΡΥ Ες Ἰαδί ἰπαί 

α ας α 5πια]] απάἆ {οερίο Πανοιτ ογ α Πανοις νψΏίο] ἀεδίτογ5 

τε αἰίοσείμετ. ΟΕ Ες ἀϊδεποίίοη {ο ἀτιηκαρ]ο απἁ ἵπ- 
[ηκαΡ]ε ἶ5 {ΠοισΏί {ο Ῥο {ο οπἱρίη, {ος {αδίο απιΏγασςς ῬοΐἩ, 
Ἱπουρ]ῃ {ἔπετε ἵ5 Ελπίς ἀἰπετεπος, ἔλαί {ιο οπε 15 ἀεδίγασίῖνο απάἀ 
υπίους {ο {πε {αδίᾳ, υπ] {πο οἴμει ἶ5 παίιτα]]ν αἀαρίεά {ο 

Απά ἴλε ροίαδ]ε οἱ ἀτίηκαβία {5 οοπΊπΙοΠ αἲξ οπος {ο {ο1ο 

{αρία. 

-. ορ]εεί οἱ {αδίε Ῥεΐπο Παιίά, ἵε {οἶ]ονγς εἶλαί {λε οἵσαπ 
' ο ᾿ Ῥετοείνες Ι{ πιιδί Ῥε πεϊίπες αείια]]ν πιοῖδέ πο γαί ἵπ- 
ραΡ]ε οἱ Ρείησ τοπάστεά πιοῖρε: {ος έ16 {αρίς ἵς α[[εοῖοά ἵπ 5οπις 
ο’ ὮΥ ἔπε ο]εεί οἱ {αδίο α5 5ιοἩ. ἩἨσποο {ξ ἶ5 Ππεοξδδα!Υ {ἶναί 

πε ο{ραη οἱ ἐαδίο γηπῖο] αἁπιῖίς οί Ρεΐπς πιοἰρίεηοά οἱιοι]ά Ώα 
π οεοὰ πιοῖδί γνέποαέ Ιοδίπςρ αηγίμίηςρ οἱ {5 οἵνα παΐυτε απά 
Ἆ .. 



116 ΠΗΡΙ ΨΥΣΧΗΣ 

γευστικὸν αἰσθητήριον. σημεῖον δὲ τὸ µήτε κατάξηρον οὖσαν 6 

τὴν γλῶτταν αἰσθάνεσθαι µήτε λίαν ὑγράν' αὕτη γὰρ ἀφὴ 

γίνεται τοῦ πρώτου ὑγροῦ, ὥσπερ ὅταν προγευµατίσας τις 
α 1 ων) ς Ἀ 

ἰσχυροῦ χυμοῦ γεύηται ἑτέρου' καὶ οἷον τοῖς κάµνουσι πικρα 

πάντα Φαίνεται διὰ τὸ τῇ γλώττῃ πλήρει τοιαύτης ὑγρό- : 

6ς τήτος αἰσθάνεσθαι. τὰ δ᾽ εἴδη τῶν χυμῶν, ὥσπερ καὶ ἐπὶι 

τῶν χρωμάτων, ἁπλᾶ μὲν τἀναντία, τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πι- 
: α « ο 

κρόν, ἐχόμενα δὲ τοῦ μὲν τὸ λιπαρόν, τοῦ δὲ τὸ ἀλμυρόν' 
νο) η , Δ οι 5 λ Ν η) μεταξὺ δὲ τούτων.τό τε δριμὺ καὶ τὸ αὐστηρὸν καὶ στρυφνὸν 

ν Ν Δ μ, Αα 9 ΔΝ α ἴ 
καὶ ὀξύ' .σχεδὸν γὰρ αὗται δοκοῦσω εἶναι διαφοραὶ χυμών. 
ο Ν ΄ 3 Ν ΄ Φ λ δὲ . η 

ὥστε τὸ γευστικόν ἐστι τὸ δυνάµει τοιοῦτον, γευστὸν δὲ τὸ 
Λ 3 ὰ / 3 - 

ποιητικον ἐντελεχείᾳ αντου. 
ο Αα ω Ν 

δτ ΧΙ. Περὶ δὲ τοῦ ἁπτοῦ καὶ ἀφῆς ὁ αὐτὸς λόγος. εἰ γὰρ 
μεν καν » » λ / με ο ο 
ἡ αφὴ μὴ µία ἐστὶν αἴσθησις ἀλλὰ πλείους, ἄναγκαῖον καὶ τὰ 
ε ας Δ , ο ν 3 , , [ 
ἁπτὰ αἰσθητὰ πλείω εἶναι. ἔχει δ ἀπορίαν πότερον πλειρς 

εἰσὶν ἢ µία, καὶ τί τὸ αἰσθητήριον τὸ τοῦ ἁπτοῦ ἁπτικόν, το 

πότερον ἡ σὰρξ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τὸ ἀνάλογον, ἢ οὗ, ἀλλὰ Ἔ 

τοῦτο µέν ἐστι τὸ μεταξύ, τὸ δὲ πρῶτον αἰσθητήριον ἄλλο τί 

υ 
Ε] 3 / τα ὃ Δ ’ Ό 3 ΄ 5 62 ἐστιν ἐντός. πᾶσά τε γὰρ αἴσθησις μιᾶς ἐναντιώσεως εἶναι 

.- Θ λ α Ν , αν . λ »ὅ / ΔΝ 
δοκεῖ, οἷον ὄψις λευκοῦ καὶ µέλανος καὶ ἀκοὴ ὀξέος καὶ 

, ν ο ο Ν / η κ] α ε α κ βαρέος καὶ γεῦσις πικροῦ καὶ γλυκέος ἐν δὲ τῷ ἁπτῷ α5. 

πολλαὶ ἔνεισιν ἐναντιώσεις, θερμὸν ψυχρόν, ξηρὸν ὑγρόν, 
λ , Ν ω) 3 ο ο ” ο 

σκληρὀὸν µαλακόν, καὶ τῶν ἄλλων ὅσα τοιαῦτα. ἔχει δέ 
, , , λ 3 , φ αν νά ο ς 

τινα λύσιν προς Ύε ταύτην τὴν ἀπορίαν, οτι καὶ ἐπὶ των 

8. χυμοῦ οτι. Ἑ.. 17. καὶ περὶ ἀφῆς ἘΤΥ Το. χο. ἁπτοῦ ἁπτικόν] 
ἁπτικοὺ ΕΞΤΟΥΧΥ, ἁπτοῦ ΥΝ. 26. εἰσὶν ΦΤΟΝΥΧ. 
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ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ Π 1ο δ 5-1 5 1, 2. Π17 

{ Ρεΐπσ πιοϊδίεποά ἵπ Ιδα]{, ΤΠΙς ἱ5 οοπῄγπιοά ὮΥ {ἶια [αο 
{πς ἴοησιε Ἠα5 Πο 56Π86 ΟΓ {αδίο Ὑπαπ {ξ ἶς αἰ]ει ναιγ 
οἵ νατγ πιοῖδε: {ος ἵηῃ (Πὶς Ιαξίετ σ.δα, ἵέ ἶ5 {ο πιοἰδέιγα 

ΝΠῖς] ἔλε ἴοησιαο Ίας Ῥεεπ Ρργενῖοιδἰγ ἵπιραεά {παί ἴ5 
ες, ταί]ει απ {Πε Βανοι αρρ]εά {ο Ιξ {Παί ἶ5 {αδίεά. ΤΠο 

156, ἵη Γαοΐ, ἶ5 ]αδί ]κο γνπαί αρρεης Ἠεη οπε, α[ίεΓ Πανίης 

[εά Ῥε[ογεμαπά 5οπιο 5ίτοηπςρ Πανοιτ, Ρτοσεαθάς {ο {αδέο 50Π16 

Σ θυηδίαπος, οἵ {ο πε Ίναγ ἵπ ννΠίοὮ ενἐτγ(λίῃπρ 56επῃς Ῥϊείος 

Έλα φἷοεἷς Ῥεοαυδο {λε ἴ{οησιιε ΥηἩ νυπ]οἩ {Πε {αδίο ἶ5 β]]οά 
α Πανοιτ οἱ ἐλίς ΡίείεΓ «ἸαΓαςσίες. 

Τῃε δρεείῃο Κίπάς ο{ Βανοιγς αΓα, 48 ἵπ {Πε οΏδε οΓ οοἶοιτς, 
{γ, 5ἱπιρ]ε ορροσί{ες, νἰΖ. ἴλε θιγεεί απά Ρϊέες: σεο/αζγ, ελα 
Όυσ5 α]]εά {ο εαοὮ οἳ {λεςε---ἶ.6. Ελα οἱ απά {ια 5αίςῃ : 

αἴᾖγ, νε Πάνου ἱπίεγπιεάϊαίε Ῥείνγεεπ {πεςε, νἰ7. {πε Ράηρεηέ, 

ε τοιςσῇι, {πε αδίτίησεηί απά {με ρίαιαπέ: ἴποςδε Ρείηρ ἵπ [αοί {πε 
Τετεπί Πανοιτς νυπῖο] αγε σεπεα]]γ τεοορηϊδεά. ΤΗςς ίΠεῃ {πε 

{γ οἱ {αδίε ἶ5 ἴπαί νΠίο] ἶ5 Ρροίεπ/{Ια]]γ οί Επί5 οἸατασίες: ἴ]α 
{ οἱ {αδίε ἶ5 Ειαί νυΏίο]ι πιαἷες ἴξε αοίια]]Υ 5ο. 

6ΠΑΡΤΕΝ ΧΙ. 

ΤοιςὮ απἁ Τε οΏ]εοί πιαΥ Ῥε οοπρἰάετεά ἵπ {ο 84Π1ε ναγ. 

“πας ἴ{ {οπεὮ Ῥε ποί οπο δἱπρίε 5εΏδε Ῥιΐέ α νατείγ ΟΓ 8εῃ5ε5, 
5 οὐ]θοί» οἱ {οιςὮ πιµδί Ῥο αἶςο βενεταΙ. Απά ἵε ἶ5 ἵπ {αος 

.αιιείίοη νν]είμος ἔλιε 5εΏ5α Οἱ {οις] ἱπο]ιάες 5ενεταἰ 5εΏ5ε5 ος 
είπες Ι ἱ5 οπε 5εη5ε ΟΠΙΥ, α5 αἶδο Ὕγπαί ἶ5 {πο ο{δαηΏ ψΠΙοΕ ἴ5 

-αἁαρίεά {ο Ρειοεῖνε {λε {αποίβίε, νπείηαι, ε.ᾳ., ἵξ ἱ5 έπο Πεςα απά 
1η {με ο.δε οἱ οἴ]οι απίπια]5 5οπιε οοτγεδροπάΐπο Ρρατί, ος νΥΠεί]ετ, 

νε οἴποι Παπά, Ελίς ἱ5 πιεΓεῖγ {λα ἱπίοτνεηίπςρ πιθάίαπι, ελα 
αἴο οἵσαη ΟΓ 5εΠ5ε Ὀείπρ δοπιείμίπσ εἶδε νΠίεὮ {5 νηθΠίη. 

ος, ν!]α αἰἱ επε οἴπει 5εΏ5ε5 ατα Ἠε]ά {ο Ῥε τε]αίεά {ο 5οπις 

»αϊς ο ορρορίτες---οἰσΗί, {ος οχαπιρ]ε Ρείηρ ἀἁϊτεοίεςα {ο ἔπε ννλ]{α 

ιά Ῥ]αε]ς, Πεατίης ἔρ {πε αομίε απάἀ στανε͵ {αρίε ἴο {]ε Βἰέΐες απά 
1ο 5υγεεῖ----ἔε ορ]εοί οἱ {οιοῖὮ Ῥτεδεηίςδ 15 ν{ ΠΙαΠΥ Ρραΐτς οἱ 

ορρορίέες---θιιεῖι α5 Ποί απά οοἱἷά, ἁτγ απάἁ πιοῖςέ, Ἱατά απάἆ 5ο6ξ, 
-απᾶ οἴ]εις οἱ κε οἰιαταοίετ. 
ΛΑ ρατεία] 5ο]ηξίοη οἱ ἐπί ἁἱβηου]εν Ἱας ἵπ {ο οοπδἰἀοτα(ίοι 



ὁ 3 

6 4 τούτῳ τὸ αἰσθητήριον' εἰ δὲ καὶ συμφνὲς γένοιτο, θᾶττον ἔτι: 5 

οσκς 

18 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Β,. ἁ 

καὶ λειότης καὶ τραχύτης φωνῆς καὶ τοιαῦθ ἕτερα. εἰσὶ δὲ 

καὶ περὶ χρώμα διαφοραὶ τοιαῦται ἕτεραι. ἀλλὰ τί τὸ ἓν - 

τὸ ὑποκείμενον, ὥσπερ ἀκοῇ ψόφος, οὕτω τῇ ἀφῃ, οὐκ κ ἐστι. 

ἔνδηλον. πότερον δ ἐστὶ τὸ αἰσθητήριον ἐντός, ἦ οὔ, ἀλλ᾽ 

εὐθέως ἡ σάρξ; οὐδὲν δοκεῖ σημεῖον εἶναι τὸ γίνεσθαι ; τὴν 4 

αἴσθησιν ἆ ἅμα θιγγανοµένων. καὶ γὰρ νῦν εἴ τι περὶ την! 

σάρκα περιτείνειεν οἷον ὑμένα ποιήσας, ὁμοίως τὴν ασ ον | 

εὐθέως ἀψάμενος ἐνσημαίνει: καίτοι δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν ἐν 

διικνοῖτ᾽ ἂν ἡ αἴσθησις. διὸ τὸ τοιοῦτο µόριον τοῦ σώματος 
» φ » | ΔΑ. 3 ΄ ε ο ΄ : ε ἔοικεν οὕτως ἔχειν ὥσπερ ἂν εἰ κύκλῳ ἡμῖν περιεπεφύκει ὁ 
0 Ψ αν. λ ἊἎ εν 3 / Δ 4 ΔΝ ἀήρ. ἐδοκοῦμεν γὰρ ἂν ἑνί τινι αἰσθάνεσθαι καὶ ψόφου καὶ 

χρώματος καὶ ὀσμῆς, καὶ µία τις αἴσθησις εἶναι ὄψις ἀκοὴ 

ὄσφρησις, νῦν δὲ διὰ τὸ διωρίσθαι δι οὗ γίνονται αἱ κινήσεις, | 
λ Δ 3 ΄ Ἀ ς ή ο .ό Φ. Ά Ν ο) ε νο 

φανερὰ τὰ εἰρημένα αἰσθητήρια ἕτερα ὄντα. ἐπὶ δὲ τῆς ἀφῆς 
α ο ν 9 9 Δ Ν Α ο 3 δ α : ( τοῦτο νῦν ἄδηλον. ἐξ ἀέρος μὲν γὰρ ἢ ὕδατος ἀδύνατον συ- . 
α Ν 5 ω) ω) ΄ λ οι κα 

στῆναι τὸ ἔμψυχον σώμα! δεῖ γάρ τι στερεὸν εἶναι. λείπεται 
Ν 8 Ε) Α Ν ΄’ Ὡ 8 ’ ε Δ Ν δὴ μικτὸν ἐξ γῆς καὶ τούτων εἶναι, οἷον βούλεται ἡ σαὰρξ καὶ 
Ν 5, ο 9 » ν Ν α Αν πι Αα 

τὸ ἀνάλογον' ὥστε ἀναγκαῖον καὶ τὸ σώμα εἶναι μεταξὺ τοῦ ιτ». 
ε ) η 5 ϕν ’ ε ε) / να ἁπτικοῦ προσπεφυκός, δι οὗ γίνονται αἲ αἰσθήσεις πλείους 
3 ας 9 α Ἑ τα Ἠκ ο να κ. Ὁ εγω ο ᾱ 

οὖσαι. δηλοῖ δ᾽ ὅτι πλείους ἡ ἐπὶ τῆς γλώττης ἀφή' ἁπάντων 

γὰρ τῶν ἁπτών αἰσθάνεται κατὰ τὸ αὐτὸ µόριον καὶ χυμοῦ. 
ς ὸ νά / α ο τὰ 

εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ ἄλλη σὰρξ ἠσθάνετο τοῦ χυμοῦ, ἐδόκει ἂν 

34. δῆλον ΘΟΝΥΧ. 42332. νῦν οπι. 9ΘΌΝ. 4. ἀψάμενος] ἂἀψαμένφ 

οοπ]. Ττεπᾶ., ἀψαμένου οον]. Του. 1ο. κινήσεις] κωήσεις καὶ αἱ αἰσθήσεις Ὁ). 

15.᾽. καὶ] εἶναι καὶ Ἐ.. 



ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ τ ΤΙ ὃν 4--5. ο αἲθ 

η {με «αδε ο{ {νε οί]ος 5εηῃδες αἶδο {πεγεα{α 5ενοταὶ ραίΐγς ος 

οίο. Τῆις ἵῃ 5οιπά Ίνα γεοορπίδαο πο οη]γ {μα Πΐρ] ος Ιουν 
.ΟΓ {πε ποίςς, Ραΐ αἱδο {]είγ φίγεπρί] απά ννεα]ηεςς, ἐλοίτ 

σηηεςς απά {λείγ 5ηιοοί]ληςςς, απά 5ο Γοτίῃ. (Οοἶοιτ θἰπιί]ατ]γ 

α πυπηρες οἱ ἀἰ[ετοπί αδρεοί. ΘΕΙ11 είς οοπδἰἀεγαίοη ἆοεδ 
ιο ]οξ τ5 5εε γνπαί ἶ5 {πε οπο «ΟΠΊΠΙΟΠ οβ]εοί {α]]Πς {ο {πα 56Ώ5ε 
Γ{οιοῦ α5 οουπά {αἱ υπάος Ποατίπς. 
Ἀποίμες αιεδίίοη νλίοὰ διρσεσίς Ιεδο]{ νη] τείετεηπος {ο 

21ςἨ ἶ5 γυείπες 1ὲ5 ο{σαπ ἶ5 υπ, ος γΥπεί]ες 1 ἶ5 ποῖ νηελίη, 
αέ ἶ5 Ιπηπησοά[αξε]γ Εἶιο Ποδῃ. Νο σοπο]αδίοη σαηΏ Ῥο ἄταννη [Τοπι 

{αοἳ {ναί {Ἡε ρετοερίίοη οἱ {οις] ἴακος ρίαςς κἱπιμ]ίαπεουδΙγ 
ι ἁετια] οοηίαοί. 1 νε Ίνετο {ο {απιο ἃ ΠΙΕΠΙΡΓΑΠΟ-]ί]κε 
σίαπος απά 5ἰτοῖο] ἴέ ονε: {λα Πεςδᾳ, νο 5Ἱοι]ά 5ε111, πο Ίεδς 

1 Ῥείοτε, Ρρετοεῖνε {πε οβ]εοί ἱπιππεάϊαίεῖγ α[ίῖετ {ομοΏίησ 1. 
εἴ 1έ ἶ5 ενἰάεηίέ {πε οἵσαπ ΟΓ 5εηςε ἶ5 ποίῖ οοπίαϊπεά νηθΠίῃ ΕΠπῖς: 

ἆ οἵἳ οοµσςε 1 ἔπε πιεπιρίαπε Ίγεταο παίιτα]]γ υπίεεά ννϊε {λε 
ἴπε ρεγοερίοῦ υνου]ά ραςς {Πτοιςσ]ῃ ἴξ 5611] πιοτε ταρ]ά1γ. 

- ΤΗί ρατί {ποῃ οἱ ἴλε Ῥοάγ 5εοπης {ο Ῥε τε]αίεά {ο τ15 πο] {η 

ια 58Π16 γγαγ ας 1 αἲγ γγετε {ο εποίτο]ε 5 αΏουί: νγε 5Ώοι]ά ἔἶλεη 
ΏιουιρΏέ {ο Ρετοεῖνε Ῥοίμ 5οαπά απάἆ οοἷοιί απἀά οἆοιτ ΒΥ οπε 

1σ]ε πιεά(απῃ, απά 5ἱρΏξ, Πεατῖηπς απάἆ οπιε]] ννου]ά Ῥοα τεσατάεά 
.Ῥυῖ οπε θἰπρία 5επΏ5ο. Ίου Πούνενες, ἂ5 πιαίίεις βίαπά, Ὦν 

5ΟΏ οἱ {πε ἀἰῄετεηος ἵπ {πε ο{σαης ὮΥ νΏίοἩ {Ἡε πιονοπιεηί5 
ο ε[οοίεᾶ, λε ο{δαης ο{ 5εΏ5ε ν/ΠίοὮ νο Ώανα πεηέίοπεά αΓο 
ατ]γ 5εεΏ Το Ῥε ἀῑΠεγεπί {τοπι οπε αποίΐµετ. ΛΙΠ τερατά ἴο 
μοι, Ἡονγενεγ, είς ροίπέ ἶ5 οΏδοισα. Έογ 1ὲ {5 ἱπιροφείρ]α Εἶναί 
5 απ]πιαίςο Ῥοάγ υνΠίοὮ {εείς {ομςοὮ 5Ποι]ά Ὦε «οπἹροδεά οἱ αἲγ 

Γ νγαῖος, δεείπο ἐμαί {ξ πιιςί ὃς 5οπια(μίηρ οοπηραοξ. Τὲ τεπιαῖπς 

πει λα Τε οΠου]ά Ῥε οοπιρουπάεά οἱ «αγ απά διος Ἱῆκα 

ν εἰς πεηίς ας {πε Πεδῃ απά {5 οουπίεΓρατί ἶ5 υπάειδίοοά {ο δε. 
Ἡε Ῥοάν {πε πηωδε Ῥε οἰπιρίγ ἔλο παέυταὶ πιοάίαπι {ο ἔλο 

8εῃ5ο οἱ ἴοιςοῇ, α5 {με πιεαΠς ὮΥ ν/ΏίοὮ 15 δεηδαίίοης, υυΏίο] αγα 

βενεταί ἵπ ΠΗΠηΡεΣ, ατα οοπηπηιηἰσαίεά. ΤΠε πιυ]Ε1{ρ]είεγ οἱ {Ίεςα 
βοηδα{ίοπς ἶ5 οἵεννη ὮΥ {με 5εη5ε οἱ {ους] Ιοσαΐεά {η ἐλο ἴοηρις: 

πετε αἲ οπε απάἀ {λε 5απιε ρατί ἶ5 Ιοσαίοά {πε 5εΠ5ε αἲ οπος ΟΓ 

'αἳ] (αησῖρ]α ορ]εοί5 απά οἱ ἤανοιτ, Ίλ/ετο {πε Εἶνε τεδ οΓ {λα 
"Περ]ι {ο Ρετοείνε Πανοι αἱδο, ἰαδίε απά ἴομο]Ἀ νου]ά αρρεαί {ο 
"Ῥα οπο απά {πο 5απιἹο: ΨΝΊθίοᾶς, 45 ππαϊίοι» φίαπά, {που αγα 



1209 ΠΕΡΙ ΨΥΣΧΗΣ Ἑ 

ἡ αὐτὴ καὶ µία εἶναι αἴσθησις ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἀφή: νῦν δὲ 2ο. ει 

6 δύο διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφειν. ἀπορήσειε ὃ ἄν τις, εἰ πᾶν 

σώμα βάθος ἔχει τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ τρίτον μέγεθος: ὧν ὃ ἐστὶ 

δύο σωμάτων μεταξὺ σώμά τι, οὐκ ἐνδέχεται ταῦτα ἀλλή- 
οφ ἡ ΔΝ κ. Δ 3 -ά γ τν : 301 Ν 

λων ἅπτεσθαι' τὸ ὃ ὑγρὸν οὐκ ἔστιν ἄνευ σώματος, οὐδὲ τὸ 

διερόν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον ὕδωρ εἶναι ἢ ἔχειν ὕδωρ' τὰ δὲ 25 
ε , 3 / 3 {Απ ο Ν Α α 3 ” . 
ἁπτόμενα ἀλλήλων ἐν τῷ ὕδατι, µὴ ξηρών τών ἄκρων ὂν- 

τῶν, ἀναγκαῖον ὕδωρ ἔχειν μεταξύ, οὗ ἀνάπλεα τὰ ἔσχατα 

εἰ δὲ τοῦτ' ἀληθές, ἀδύνατον ἄφασθαι ἄλλο ἄλλου ἐν ὕδατι. 
Δ .. ὰ Δ /. λ 8 ὧν ο ϕ ε / Δ 3 ε ο τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τῷ ἀέρι' (ὁμοίως γὰρ ἔχει ὁ ἀὴρ 

4 ον Ε, 

πρὸς τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὰ ἐν τῷ ὕδατι. λαν- 39 

θάνει δὲ μᾶλλον ἡμᾶς, ὦ ὶ τὰ ἐν τῷ ὕδατι ζῴα, μᾶλλον ἡμᾶς, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῷ ὕδατι ζῷα, 
« ΣΣ Ν δ ο ο ο Ὡ , κ ον νεα, ἕ 7 εἶ διερὸν διεροῦ ἅπτεται)' πότερον οὖν πάντων ὁμοίως ἐστὶν ἡ 219. 

ε λ ΄ 
αἴσθησις, ἢ ἄλλων ἄλλως, καθάπερ νῦν δοκεῖ ἡ µεν γεῦσις 

ο ” : Ν ο 9 καὶ ἡ ἀφή τῷ ἅπτεσθαι, αἳ δ ἄλλαι ἄποθεν: τὸ ὃ οὐκ 

ἔστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακὸν δι ἑτέρων αἶ- 
3 ’ .ό . Δ Δ ο ο 8 λ ΔΝ Ν σθανόµεθα, ὥσπερ καὶ τὸ ψοφητικὸν καὶ τὸ ὁρατὸν καὶ το ; 

3 ’ ] Λ Ν Ν ΄ Ν 3 3 ’ να 

ὀ ντόν' ἀλλὰ τὰ μὲν πόρρωθεν, τὰ δ' θεν' διὸ σφραντόν μεν πόρρωῦεν, ἐγγύ ( 
ο 3 3 

λανθάνει, ἐπεὶ αἰσθανόμεθά γε πάντων διὰ τοῦ µέσου' ἀλλ 
ο λαρής ν ΄ ” Ξ ” ΄ 3 Ν ή ἐπὶ τούτων λανθάνει. καίτοι καθάπερ εἴπαμεν καὶ πρότερον, 

κἂν εἰ δι ὑμένος αἰσθανοίμεθα τῶν ἁπτῶν ἁπάντων λανθά- 
9 , ερ 3. 9 κρ. ᾱ νοντος ὅτι διείργει, ὁμοίως ἂν ἔχοιμεν ὥσπερ καὶ νῦν ἐνιο 

α λ 3 ο) φις Φ Ν 3. 9 

τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ ἀἄέρι δοκοῦμεν γὰρ αὐτῶν ἅπτεσθαι 
5 Δ Ν ο ε ξ 8 καὶ οὐδὲν εἶναι διὰ µέσου. ἀλλὰ διαφέρει τὸ ἁπτὸν τῶν ὁρα- 

ο Δ ο) ο) ϱ Ε] ’ Ν 3 ΄ ζω) τῶν καὶ τῶν ψοφητικών, ὅτι ἐκείνων μὲν αἰσθανόμεθα τῷ 
ν π ο λὸκ ε α Αα Νε α 9 ε 9 - 

τὸ μεταξὺ ποιεῖν τι ἡμᾶς, τῶν δὲ ἁπτῶν οὐχ υπὸ τοῦ µε- 

33. δύο οτι. ΘΌΥΧ. || αὐτὰ ΕΝΥ. ο]. οὗ]ᾧ ΒΤΌΟΝΣΧ. 299 5, ψοφητὸν ΞΝ., 

6. τὸδνΥΧ. Ι τὸ ΘΌΝΥΧ. ϱ. αἰσθανώμεθα ΞΤΟΥΧ Αἱά. 



ΡΟΥΟΠΟΙΟαΥ τἩ 1 ὃς 6--δ. 121 

οίιιε ν ἔννο, Ῥοσαιιδα {ο οἵσαης5 οἱ {πε οης 56Π56 οαηποί ἔακε 

5 Ῥ]αςε ΟΓ {ηοςε οΓ {με οἵ]ςες. 
-Τμετε δα ααοςέίοη ννπίο]ι πιὶσΗ{ Ρε 5ίατίοά στα. Ἐνειγ Ῥοάγ, ἴέ 
ψ]] Ῥο σταπίεᾶ, ροβ655ο5 ἀαρί1ι, ἐλαξ ἶ5, ἶ5 οἱ έἶνα ἐλίτά ἀἰπιοηρίοη, 

''απά Ώννο Ῥοάΐες νῖέἩ 5οπιο ελίτά Ῥοάγ Ῥείννοεη ἔλεπι ο8η ΠονοΓ 
΄.«οπιο Πίο οοπίασξ ννϊέῃ οπς αποίλας. Νοιν παίέμας έλα πιοῖσε ποτ 
λε Βι]άἁ απ εχἰςδε Ιπάερεπάεη{Ιγ οἱ γαίες: {Ίογ πιιςέ εἴ(πει Ῥε 
ΟΓ Ίανε Ἱναίετ. ἘῬυαΐ ἴοδε οΡ]εοίς5 υυπίο]Ὦ {οις] οπο αποίΏεΓ {π 

-. ναῖετ, δεείπᾳ {μαί {με εἆρες ατε ποί ἄτγ, παδέ πεςεςδαΠΙ]γ Ἠανε 
''Ῥεϊίνεεν ἔπεπι γαίες νἩ ΥνΠίοὮ ἐᾗε εχίτεπιίεες ατα Π]]εά, 1Γ 
-'πουνενες Εῖ5 Ῥε ἴγις, πε 1έ ἶ5 Ἱπιροδεϊρία {ος οπε οΡ]εοί τεα]]γ 
το Ρα ἵπ οοπίαοί νἩ αποί]ος ἵπ γαίες, απά {πα δαπις ἐλίης Πο]άς 

δοοά η] ορ]εοίς ἵπ {πα αγ: ἔ]ε αἷγ δίαπάϊΐηπρ ἴπ {πο 5απιο 
- τε]αξίοι {ο ἔε οὐ]οοί ἵπ Τέ ας ἐἶναί ἵη υυλίοὮ ν/αίετ δίαπάς {ο 
'.ἴπε ορ]εοῖς ἵπ νναίετ, αἰίποιρ] ν/ο ταίῃες {11 {ο ποῖῖσς, ]15ὲ Π]κε 

'' ααιαξίο αηῖπιαϊς, νπείπες Ενα βιίἁ {ους]ες οἩ Εἶλε βιίά. 

4 Τπε αιεδίοηπ ἴπεηπ παυτα]]γ ατίδες υΠείπες {λετε ἶδ οπε 

. πιοάς οἱ 5εηβαξίοη {οί αἲἱ οβ]αοί5 οᾳια]1ψ, οἱ νυμαί]ετ ἀἰ[εγεπέ 
π ΚΙπάς οἳ οΡβ]εοί5 ατα Ρετοεϊνοά ἵπ ἀῑβετεπί πιαηποι». Ῥοριίας 
' πουρΏί αεεερίς {με ἸΙαΐίει νίεν;, απά Πο]άς ναί ἔἶπο Ρετοερίίοης ο{ 

. {οιο] απά {αδίε {α]κε ρίαςε {πτοιρῃ ἱπιπιοάϊαία οοηίαοί ννεα εεῖτ 
- ορ]εοῖ, νηί]ε ἴ]ιε οἴἩει 56Π5ε5 ορεταίε αξ α ἀῑδίαπος. ΤΗΐ5 Πονν- 

΄ενει ἵ5 ποῖ τεα]]γ ἴπε οΏδο. Ίμε τεα]]γ Ρετοεῖνε Ῥοΐμ {πο Ἱατά 

. -απά φοῇς {μτοισ] πιεάία, ]μδέ α5 ννο αἶδο ἆο {λε ΦΟΠΟΓΟΙ5, ἔπα 

. νϊεϊρ]ε, απἁ οάοτοις: ἴπε οπ]γ ἀϊβεγεποε Ῥεϊπο ἐλαί ἵπ ἔπε οπα 
-..δε {πε ορ]εοῖς ατα Πατίηες οϐ, η {πε οίπει σᾶδο πἹοτε οἶοδε αἲ 
Παπά, Απά ἔἶας, ΏΥ τεβδοΏ οἱ {πο οἶοσο Ρτοχἰπαέγ, ες {αοί 

-'. 66ο8ρε ους ποῖῖσα, λα τεαὶ {πιίᾗ Ῥεΐπς ἐἶαί νε Ῥετοεῖναο αἱ 
-' ορ]εοῖ» {ΠτουρΏ {πε ἱπίετνεηπίίοη οἱ 5οππε ππεά(απι, αἱέποισ]ῃ να 

Τα] {ο οὔδεινε 1 ἵη {ηε 5εῃ5ες Ἶνε Ἠανε πιεπ{ίοπεά. Ὑεί, 45 Ίνα 
-. βαἷά Ῥείοτα, νγετε ν/α {ο Ροτοοίνο αἰὶ {πο ορ]εοίς οί έοιιοῖ {Ώτοιρ] 

.  ΠπεπΙΡίαπε οἱ ν]οςδε ἱπίεγνεπβοη νε Ίνεγα Ιποοηρδοίοι5, Ίο 
-' βου]ά Ῥε ἵπ ένα 5απις οοπά{6ἱοη α5 ννε αἴ6 {π ΠΟΝΥ ΡοίἩ {π γναξες 

απά ἵηπ αἴτ, ἵπ Πίο νε ἱπιαρίηπε οιΓδε]νες {ο {οιςᾗ ἴἩε νειγ 
οΡ]εοίς {επηδείνες, απά (Π]π]ς οί πο Ιπίειναπίπρ πιεά(αηῃ. 

Δ Τ{οτε ἶ5, Πούνενετ, είς ἀἰΠεγεπος Ῥείένγεεπ {πε οΡ]εοί οἱ {οιμο]ι 

-'''απᾶ ἴπο ορ]εοίς ο[δἱσΏί απάἆ 5ουπἀ, {ἶαί, ἵπ έλα οα5ε ο{ {πε Ιαΐΐε:, 
Ῥετεερίίοπ. ἵ5 {πε τεδη]έ΄ οἱ 8οπἹο αείῖοη οἩἳ (πε ρατί ΟΓ {πο 
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ταξὺ ἀλλ᾽ ἅμα τῷ μεταξύ, ὥσπερ ὁ δι ἀσπίδος η 
’ 3 4 ε 3 Ν αι 3 / 3 οσα. 

γείς' οὐ γὰρ ἡ ἀσπὶς πληγεῖσα ἐπάταξεν, ἀλλ᾽ ἅμ' 

ΣΑ Δ λ δ λ ” Ν π 3 ν μα 
ο ἄὴρ καὶ τὸ ύδωρ προς τὴν οψιν καὶ τὴν ἆκοην καὶ 
3” ” φ 3 Ν Ν αι ά 

ὄσφρησιν ἔχουσιν, οὕτως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσθητήριον. 
Δ ς περ ἐκείνων ἕκαστον. αὐτοῦ δὲ τοῦ αἰσθητηρίου ἁπτομ 

ο Αλ ζω) ν ο» 9 - , 9 ” Ὡ ς ” -Ἡ 

οὔτ᾽ ἐκεῖ οὔτ᾽ ἐνταῦθα γένοιτ ἂν αἴσθησις, οἷἵον. εὖ τις ο 
Δ Ν  ν α ὼὙ / αγ α. π 

τὸ λευκον ἐπὶ τοῦ ὄμματος θείη τὸ ἔσχατον. ᾗ καὶ 
ν 3 ΆΛ Δ ν. ὃ ο) 3 ’ Φ Δ ἊἎ ὅτι ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσθητικόν. οὕτω γὰρ ἂν συµβ 
οφ Χαλ ο 9 ώς θ , ν Φ κ η 9 «ών. 
ὅπερ καὶ ἐπὶ τών αλλων' ἐπιτιθεμένων γαρ ἐπι το αἰσύ 

9 5 α ΑΝ δὲ Δ / 9 θ , τα 
ριον οὐκ αἰσθάνεται, ἐπὶ δὲ τὴν πα έπιτι κών - α 

νεται) ὥστε το μεταξὺ τοῦ ἁπτικοῦ η σμβ, ἁπταὶ μὲν ο 

αἳ τὰ Αδεια, κ  ῶν Ψυχρόν, άν. ὑγρόν, 

ὧν εἰρήκαμεν πρότερον ἐν τοῖς περὶ στοιχείων. τὸ δὲ αἷσ 
, . ἂν Νε ο δν 9 ΔΑ ε εκτ. ε 

τήριον αὐτῶν τὸ ἁπτικόν, καὶ ἐν ᾧ ἡ καλουμένη αφη ὐ 

τοιοῦτον ἐκεῖνο ποιεῖ αμα ὄν. διὸ τοῦ ὁμοίως θερμοῦ καὶ 

νο χροα ῆ παρόν καὶ μαλακοῦ οὐκ λος ἀλλὰ 

τῶν ὑπερβολών, ὡς τῆς αἰσθήσεως οἷον μέν τινος οὔσης 

τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐναντιώσεως. καὶ διὰ τοῦτο κρίνει τὰ 5 

αἰσθητά. τὸ γὰρ µέσον κριτικόν᾿ γίνεται γὰρ πρὸς ἑκάτερον 

αὐτῶν θάτερον τῶν ἄκρων' καὶ δεῖ ὥσπερ τὸ µέλλον αἰσθή- 
ο Ν / , 5 Ὁ το βλ ς τα 

σεσθαι λευκοῦὺ καὶ µέλανος µηδέτερον αὐτων εἶναι ἐνεργεία, 

δυνάµει ὃ ἄμφω, (οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων) καὶ ἐπὶ τῆς 

13. ἐκενα ἘΡΤΟΝΥΧ. 16. ἀλλ ἅμ ἄμφω Ἑ. Του., ἅμ οπι. οθασϊ, 

30. ἁπτομένων Ὀν Χ. οι. τὸ σώμα Τοι. 24. ὥσπερ Ξ0ΥΧ. καὶ οπι. 

οΤΟΝΥΝΥΧΥ. 48. αἷ 2ΌνΧ. 42431. τὸ δυνάµει ὂν Το. 2. ὁμοίου ΤΟΧ. 

6. αἰσθητήρια 31 Χ. ϱ. δὴ ΔΟΝ. Ττεπά. Ῥε]ε]ς, 
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-. πιεάίαπι {ονναγάς 5, Ὕνηείοας ἵΠ τορατά {ο ἔἶλο οΡ]εσί5 οἱ {οις] 
νο Ρρετοοίνο ποῖ ΒΥ ππθαἨ5 οἳ, Ριέ αἶοπο υνἩ Ενα ποάίαπα; 115έ 
ς Ἠ]κε α πιαη Πο ας Ῥεεπ κίγιο]ς {Ππτουρ]ᾗ Πΐς οΠίε]ά, ννΏετα {ε 

1 ποῖ ἴπε οΠἱε]ά νο] Ὦν Ῥεϊπρ δίγιοἷς πας Βίε {με πια, Ῥαΐ 

Ενα Έννο ννλίο]ι Ἠανο Ῥεον σίγιε]ς {ορεί]ετ. ΑΠοσείμες, ἵπ 5Ἡοτί, 

'. τλο Πας] απά ἴοπρις 86ςπ1 {ο δίαπά {η {μα 58πΠῃο τα]αξίοη {ο ἔοιο] 

5 εἶαί ἵη νιηῖο] αἷγ απά νναΐοτ ἆο {ο οἱρ]Ώέ, Ἡεατίπς, απάἀ πιεί], 
Τα Ελα οπς σ8δα ἴοο, ἂ5 Π]ς ας ἵη Εἶιο οἴλοτ, ννου]ά ΡρογοερίίοἩ 

.εΠπδιε οη ἀῑτεοί οοπίαςοί γὮ {πο οιραηπ οἱ 5εηδα{ίοη, α5 {ΟΙ 
ἱηδίαπος ὃν Ρἰαείπσ α υνπίέε οῬ]οοξ οἩ {πο νετ εχἰτοπιίγ ος 
ἴπε εγε. Έχοπι {Πί5 1ε ἶ ονἰἀεπί (ἶλαί ἴο οΓσαπ οἱ {οις] ἶ5 
Ιπίετπα]. Έος ἴπε 5απηε {Πίπρ πιαδί Ίαρρεῃ {η τεραγά {ο {ομο] 

α5 Ιῃπ τερατά {ο οἴπεγ 5εηΠ5ε5. ΤήοεΓα, Ἠπεῃ απγίῃμίησ ἶ5 ρ]αοοά 
Ἡπροῃη {πε αοίια] οἴραΏ, ΠΟ Ρετοορίίοη {οἱ]ον/ς;. ἴε ἵ5 Πονενες 

-' Ρετοεϊνεά νηεπ Ρἰαοεά ροπ {ἔἶλλα βΠοδἩ, απἁ Ἠσπος, Ί/Ε ΠΙΑΥ 
υ-- ἱπίει, Τε 5 ἴπο ΠεδΏ ν/ΏίοὮ 5οίνες α5 πιεάίαπι {οΓ {πο 8εη5ο ΟΓ 

το τοις]. 
ο Πε 16 Έπεη {πε ἀῑ[Πεγεπί απα[εῖες οἳ Ῥοάγ σα Ῥοάγ ἴἔἶαί 
τε αρρτεμεπάεά ῬΥ {λε {οιοἩ ; 5αοἩ απαΗείες Ῥείπρ ἔΊοδε ΨΠΙοΠ 
- ἀδμησαίδη πε ἀἰβετεπί εἰεπιεπίς, νἰ7. Ἠοί απά «οἱά, ἁτγ απά 

- πποϊδί, οοποετηίπς ν/λΙοὮ Ίνα Ίανο 8Ρροἷκεηπ Ῥείογε ΠΟΝΝ ἵπ οἱΓ 
'Ττεαβε οη {πο Ἐ]επηεηί. Απά ἴλε οἴραη βοά {ο Ρετοοῖνε 

΄λεπι ὃν {λα {ουιεῖ] απά {ας ἵπ νπίοῖ ναί ἶδ οα]]οά {οιοῖ 

Ρεϊπιατιν ἴπ]ετες ἵδ α Ρρατί υΠίοἃ ἶδ ἵπ οαραοϊγ κ]λαῖ {πε 
ορ]εοείς οἱ {οιε]ι ατα ἵπ Γ]] αοἰιαΠίγ. Έοτ ρετοερίίοη ἵςδ α δοΓὲ 

οἱ ραροῖνο ἱπιρτοδδίοη, απά ἔἶας λε οΏ]αοξ νυπίοὮ ἶ5 αοεῖπο πιακες 
. Ἔιε ο{ραῃ, υΠίοὮ ἶ5 Ροϊεπ{ία]Ιγ {πε 5αππε νἩ 16, {ο Ῥε αοίια]Ιγ 
-ᾱ 90 α5 να]. Τ]Πις Ίνε ἆο ποί ρετοείνε ἐἶλαί υνΠίοῇ ἶ5 Πο ος σο]ά, 

ος Πατά οἵ 5οῇς {ο {νε 5απῃο ἁερτοςε α5 Ίο ουΓδε]νας ατα, νλί]ε να 
- Ῥετοεῖνα ἴπε δίαίες {λπαί ραδς Ιπίο εχίτεπες, 8επθε-Ρετοερβίοπ: κ 

- Ῥείπσ ας ἵξ ννετο ἃ 5οΓὲ οἱ ππεαΠ Ῥείνγεεη {πε ορροδίίοη {π {πα ̓ - 
επίπσς οἳ 5εῃ5ε. Απά Πεησο 1 15 {παί 5εη8ο ἀἰδοηπιίπαίαος [5 
οὐ]εοί5; [ναί νε] οεοιρίε» {πε πιεαπ ]αάρίπρ οἱ πε ἔννο 

οχίτοπηες Ῥεσαιςδα ἰὲ Ῥεοοπιες {ος οαςὮ οἱ {απ {5 ορρορίΐο. 

ο Απά ]αδίας ἔπαί νυΏΙε] 15 {ο Ρρεγοεῖνε {πε γΠίίε απάἆ Ῥ]αοίς πιιδί 
Ῥε αοἰπα]]ν πεϊεηει οἱ (επι Ῥαΐ ροίεη/{{α]Ιγ Ροί1, ας 5 οἱπι[]ατ]γ 

{πε οΏδε γε] ἴπε οίπες 56Π565, 50 αἶδο, ἵπ {πα δρεοία] «.δα 
{ους], 1έ θΠοιι]ά ο ποϊίπεγ Ποί που οο]ά. 

ου... 
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ἀοράτου ἦν πως ἡ ὄψις, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν ἆ 
, οφ ΔΝ ε ε Ν ” ε ον 9 Ε) , ν ” 

κειμένων, οὕτω καὶ ἡ ἀφὴ τοῦ ἁπτοῦ καὶ ἀνάπτου' ἄνα 

μμ , λος, , - ο. ο. 
δ) ἐστὶ τό τε μικρὰν ἔχον πάµπαν διαφορὰν τῶν ἄτ 
2 , ιν οτί Ν α ε α ε ιά φ. οἷον πέπονθεν ὁ ἀήρ, καὶ τῶν ἁπτών αἱ ὑπερβολαί, ὧο 

τὰ φθαρτικά. καθ ἑκάστην μὲν οὖν τῶν αἰσθήσεων εἴρ 

τύπῳ. 

α 4ϱ. ΧΙ]. Καθόλου δὲ περὶ πάσης αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὁ: 
ε Ν ν Ψ ψ Δ ὃ Δ α 3 α ἰδῶ ε « } μὲν αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητών εἰδῶν ἄνευ 
ο Ὡ ε Δ ο. / ν ) ’ Ν 
ύλης, οἷον ὁ κηρος τοῦ δακτυλίου ἄνευ τοῦ σιδήρου και 

σοκ ορς ος αμ ο Αα Ἂ ας. καὶ ἡ αἴσθησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρώμα ἢ χυμὸν 

ψόφον πάσχει, ἀλλ οὐχ ᾗ ἕκαστον ἐκείνων λέγεται, ἀλλ 

82 ᾗ τοιονδί, καὶ κατὰ τὸν λόγον. αἰσθητήριον δὲ πρῶτον ἐν 

ϱ / λ λ » ” Αθ μες. ο ποάς κά ρον᾿ μέγεθος μὲν γὰρ ἄν τι εἴη τὸ αἰσθανόμενον' οὐ μὴν τό 

γε αἰσθητικῷ εἶναι, οὐδ ἡ αἴσθησις μέγεθός ἐστιν, ἀλλὰ λό- 

ξ 4 γος τις καὶ δύναμις ἐκείνου. φανερὸν δ ἐκ τούτων καὶ διὰ 

τί ποτε τῶν αἰσθητῶν αἱ ὑπερβολαὶ φθείρουσι τὰ αἰσθητή- 
ο Φά μμ, οα , ο , εν, . ἀ ρια' ἐὰν γὰρ ᾖ ἰσχυροτέρα τοῦ αἰσθητηρίου ἡ κίνησις, λύε- 8 
εν» ο ο τε Ψ φ ο κκ... ται ὁ λόγος, (τοῦτο δ᾽ ἦν ἡ αἴσθησις) ὥσπερ καὶ ἡ συµ- 

4 φωνία καὶ ὁ τόνος κρουοµένων σφόδρα τῶν χορδών. καὶ διὰ 

48. εἰδών οπι. 0 Χ. Το. 24. τὸν ΟΠῃ. Ἑ. 35. ταυτὰ 9Χ. ταὐτόν 
ΕὉΝΥΥΝΥ. 48. ἐκεῖνο Ε.. 8ι. ἢν οι. ΕΤ}. 
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ΨΏΥ Ρ]αΠί5 ροβ8ε55 ΠΟ 5εηςο-ρετοερίίοπ αἰίποιρ] {Πε Πανε α 
5γεΏίο εἶεπιεπί απά αἴο Ιπιργοβδοά ἵηπ 50ΟΠ1Ι6 ἆαρτεο ὮΥυ ἐλπίπσς 

αποιδίς, Ῥεοοπιίπς, α5 {Πεγ ἆο, Ῥοΐίλ Ποί απἆ οοἷἀ. ΤΠε {6αδοῃ 

5 ἰλαί Ώιεγ ἆο ποί Ροδδεςς {παί [αου]γ (ΝΠΙεΙ 5εΏδε Ιπιρ]ίες) 
σ αοἴϊῃπσ 5 α ΠιεαΠ Ῥείννεεη εχίΓαπιαος, απἆ Ίανε πο [ιπάα- 

᾽ππεπίαι εαραοῖίγ {ο τοεοεϊνίηρ {πα {οτπι οπ]γ οἱ ἔα (Πίηπςς οί 

΄δεηδε: Ῥιΐ Ελαί οη {πο οοηίταιγ, αἲ {λε 5απης Εἶπιο α5 {Π6Υ ταοεῖνα 

ο {ουπι οί αηγίΠίης, {πεγ τεοεῖνε ἔλε πιαίίες Π]κοννῖσο, 
ο Τε αιεδίοη πιρ]Ώί Ῥα [αίμα ταἶδεά υνπείπετ ἔλαί ννλίο] 

16 νητλοιέ ἔε 5εΏ5ε οἱ 5πε]] οοι]ά Ώε αΠεοίεά ΡΥ οάοις, ο: Εἶναί 
'πηηίοὮ 5 νηέεμουέ ἔπε {αου]έγ οἱ νἰίοη ὮΥ οοἱοις, απά 59 ΟΠ, {ῃ 
-Ἠ]κα σΏδες. ΤΠ αΠθινεΓ {ο {Πί νο πιαΥ τερἰΥ Ελαί {ξ ο ορ]αοί 
οἱ οπιε]] Ῥε οάοις, ἴξ ἶ5 ἔἶο 8εη5ε οἱ πια] (1 αηγ(Πίηςϱ) νυΏίο] 

'' οὗοιχ σα]] Ιπίο εχετοίδε; απά {]ετείογε ποπο Οἱ ἴποδε οΡ]οοί5 
 Ὠιαί ατε πἠπουί {πε {αου]ίγ οἱ 5πηε]] «αη Ῥε αΠβεείεά ΒΥ οάοις, 

Γ (Πιο 6απῃε αοσοοιπί Ῥείπσ σἵνεη αἱδο οἱ {πα οἴπει 5εΠ565); ΠΟΓ 
-'. Ἰπάεοά «8η ΑΠΥ οί ἴλοδε οὐ]εοῖ ΥηίοἩ Ἠανο ἐἶλα {αοι]είος ο 
-..5εης5ε Ῥετοεῖνε αηγίἡίπρ εχεερί ἵπ 50 {4Γ ἃ5 {Πε Ἠανε 5οπιθ 

- ρατβουιίατ 5εηδίῖνε οαραοίίγ. Τ{Πε πιαίίες νυν] Ῥε οἶεαί αἷδο ἴπΠ 
ο {οἱ]ονήπο παηπες, ἸΝεϊέ]πει Πρ]έ, ποτ. ἁατκηςςς, πος δουπἀ, 

 πος δπηε]], εαη Ρτοάιςς αΠΥ εΠεοί οη Ῥοά[ες, αἰποις] ἴἶπα 5β- 
'.. φίαπος ἵπ ν/Ώίςο]ι {ευ ατο οοπ{αἰπεά πιαΥ ἆο 5ο, ]αδέ ας 1έ ἶ5 ἔπε 

 αἶτ πλίο αοςοπαραηίε5 παπάς {ναί Ότεαἷς αρ ἔτες. Ταποαῖριε 

"αυιαΗεΙες, Ἡούενοτ, απἆ Πανοιις ἆο {λεπιδε]νες αοἲ οἳ Ῥοάϊεδ; 
 οἴπεγνίδε, ἵπ αεί, ὉΥ ν]ιαί ννου]ά ἐπίπρς Ἱπαπίπιαίε Ῥε αΠεοίεά 

'. απά αἰίοτεά ὃ ΛΙ ποί (πεῃ, ἵξ ππαΥ Ῥὰ δαἱἀ, οἴμει 9εηρίρ]α 
-. αμαΙεες αοῖ αἶθο ἵΠ ἴΠί5 πιαηπεγὲ Ο: 15 Πιο ἔτι Ε15---ἴμαί 
-..ενειγ Ὀοάγ «αηποί Ῥε αβεοίεά ὮΥ 5πιε]! απά 5ουπά; απά ἔἶλοδε 

-.. οῬ]εοί υν]εῖ] ατα αβεοίεά Ὦν ἴπεπι (α5, {ος ἱπδίαπος, αἶσ)) ατα 
ἱπάεβηϊίτε απἀ Ώ[είπρ: {ος {με αἰγ σῖνες οιί οἆοις ας ἵξ 1 παά 
Ῥεεη θυβ]εοί {ο απ ἱπιργοδδίοῃ. Ναί {πεῃ, ἴξ πιαγ Ῥε σαΐά, ἶ5 

«πιε]] Ῥαΐέ απ Ιπργεβδίοη Οἱ {Πί5 5απιε Κἰπάδ Απά {ο ΕΠῖδ νναε 
πιυδί τερ]γ {λαί πιε]]ησ ονες απά Ῥεγοπά {ί5 πιετο ἱπιρίεδδίοῃ 

Ίηεαης Ρετοεϊνίης, νΊείοας {λε ἱπιρτεδδίοη οἱ {νε αἷγ οηἱγ π]α]κος 

1 αιἰε]1γ ρετοερί{Ρ]6. 



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ. 

ΠΕΡΙ ΥΕ 

ὃι Ὅτι δ οὐκ ἔστιν αἴσθησις ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε (λέγω 
Ν φ κά » ε ὃν εῃ 

δὲ ταύτας ὄψιν, ἀκοήν, ὄσφρησιν, γεῦσιν, ἀφήν), ἐκ τῶνδε 
, ο. ο Α λ αν 9 ” ει, ες πιστεύσειεν ἄν τις. εἰ γὰρ παντὸς οὗ ἐστιν αἴσθησις ἁφή, καὶ 

- » ” η Ν λ α ε α Α ελ , ες 
νυν αἴσθησιν εχοµεν (πάντα γαρ τα του απτου 7] απτον πάθη 

ν 8 ϕ 
αἴσθησις, καὶ αἰσθητήριόν τι ἡμῖν ἐκλείπειν' καὶ ὅσων μὲν 

9 ον ε ’ 9 / Αα ει 3 λα ΑΔ αὐτῶν ἁπτόμενοι αἰσθανόμεθα, τῇ ἀφῇ αἰσθητά ἐστιν, ἣν. 
, κ ΝΦ δὲ δ 9 α φ 9 κ γλαρ τυγχάνοµεν ἔχοντες ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξύ, καὶ μὴ αὖὐ- 

ο ε η Αα ε ο , 9 8 »/ ος Αν τῶν ἁπτόμενοι, τοῖς ἁπλοῖς, λέγω ὃ οἷον ἀέρι καὶ ὕδατι- 
” 3 ο σ 3 3 ΔΝ δε. ΄ 3 α ὃν κά Ἰ 62 ἔχει δ) οὕτως, ὡστ᾽ εἰ μὲν δι ἑνὸς πλείω αἰσθητὰ ἕτερα ὄντα 

Αα Ν Α 
ἀλλήλων τῷ γένει, ἀνάγκη τὸν ἔχοντα τὸ τοιοῦτον αἰσθητή- 

9 . 9 κ 4 ο 2“ 39, 9 Αα Κι Ρριον ἀμφοῖν αἰσθητικὸν εἶναι' οἷον εἰ ἐξ ἀέρος ἐστὶ τὸ αἴσθη- 
, . 9 λα) κὰ 9 / 9 ο ο ο κο , . 

τήριον, καὶ ἐστιν ὁ ἄηρ καὶ ψόφου καὶ χρόας' εἰ δὲ πλείω τοῦ 
9 Αα ω) ’ Δ 3λ .. 5 δν Αα 

αὐτοῦ, οἷον χρόας καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ (ἆμφω ὝὙὰρ διαφανή), 45: 
ΔΝ ε Α. ἂν 3 ον -4 ’ 3 / ῳ' 3 3 καὶ ὁ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἔχων µόνον αἰσθήσεται τοῦ δὺ ἆμ- 
ο ω Δ ε ων 3 , ΄ 3 ή ΄ 3 

3 φοῖν. τῶν δὲ ἁπλών ἐκ δύο τούτων αἰσθητήρια µόνον ἐστίν, 

424ὺ 22. τούτων Ἐ Ν. τῶνδε δῆλον 9Χ. 47. αὐτῶν] αὐτοὶ ΤΝ. ΄ 40. ἁπλοῖς 
διαστήµασι λ. Τ Υ. 43534. «αἰσθήσεται ἀμφοῖν Ῥε]κ]«., τοῖν ἀμφοῖν Τ,., τοῦ δι 
ἀμφοῖν ΤΙΝ. 



ΡΟΟΚ ΤΗΙΕΙ). 

6ΠΑΡΤΕΕ 1. 

ΤΠε ἤνε 5εηδες ]μδί επαπιεΓαίεά----ἱθΗί, Πεατίης, 5πε]], {αδίο 
απά {ουεο]ι---νοα]ά 56επΙ {ο οοπιρτῖδε αἱ] ος ρεΓοερίϊνε {αου]ίες 
απά {ο Ίεανε πο ΠΙΓίΠεΓ 5εη5α {ο Ῥοε εχρ]αϊπεά. ΤΠε {ο]ονπς 

εοηδἰἀεταίίοης γη] Ἱε]ρ {ο πιακε {Πῖς οἶεατ,. Τ,εί 1 Ῥε ρταη{εἁ 
"ἴμαί νε, α5 πιαίξίεις φίαπάἀ, Ρετοεῖνε ενειγ{(λΊπρ οἱ ν/βίοῖ {ουςῇ {8 

ἴπο αρρτορτίαίε 8εη5ς, δἵπος αἱ {πε ργορεΓίίες οἱ {πε {αηρβίβιε α5 
με] αἴς ρετοεϊνεά ΒΥ 5 {Ἡτοιρ] ἐομοἩ: απά Ιεί ἵξ Ῥε αἱοννεά, 

Πιτίπες, Ειαί λε αὔδεποε οἱ αΠΥ {αοι]ίγ οἱ 5εηςε-ρετεερίίοη 
Ἰηνο]νες {πε αΏδεπος οἱ {πε οογγεδροπάΐηρ οιραΠ. ΝΟΥ αἲ] {οςε 
ορ]εοείς νπῖοὮ ατε πατιΓα]]γ Κπονη ὮΥ αείααὶ οοπίαοί ατε Ρεί- 

οεϊνεά {Πτοιρῃ {πο 5εη5ε οἱ {οιςῇἩ, απά {Πῖ5 Ίνα αοίια]]γ Ῥο55εςς: 
ἴποςδε οΏ]εοίῖ5, οπ ἔλε οἴπει Ἱαπά, ννπῖοη αΓε Κποντπ {Πτοιρ]ῃ 

᾿ππεάία η οιί οοπίαςί ο οἱσ Ρρατί, ατα Ῥετοείΐνεά {ΠτοιρΏ {πε 
εἰεπιεπίς θε] α» αἷγ απἀ νναΐοτ. (ΤΠις ἶΓ δενεταὶ οῬ]οοίς ο 
5εη5ε, ἀἰΠετεηί ἵπ ΚΙπά {οπι οπε αποίπετ, αἴ Ρρε[οεῖνεά {Πτοιρ]ι 

οπε 5αεἩ εἰεπιεηί, Ιὲ {ο]]οῦνς οἱ πεσεςςί{γ (]αί αηΥ οπε Ρροβδεδείπρ 

οπε 516] οἵραη πηιδέ Ώανοα {λε Ῥον/εί αἶ5δο οἱ Ρετοεϊνίηρ Ῥοΐ] 

αμαἡίες: 5ο ἴλπαί {οι ἱηπδίαποε, ἵ{ {Ἡε οἵραη ἵ5 οοπιροδεά οἱ αἲγ, 
απά αἲγ ἶ5 {πε πιεάίαπι Ῥοίμ οἱ 5ουπά απἆ οοἶοιτ, {πε οπε ο{ραΠ 

η] Ῥετοεῖνε Ῥοΐμ αια] εδ. 1, οη ἴπε οίμει Παπά, ἴπετο Ῥε 

βενεταὶ εἰεπιεηίς αοίίηρ α5 πιεάία {ο οπε απά {Ἡε 5απιε οΡ]εεί--- 
τος Ἱηδίαηπος, Ῥοΐμ αγ απἁἆ Ἱαίετ, α5δ Ῥεϊπσ Ῥοίμπ ῥρε]]ιοῖά, 

αοῖ α5 πιεάϊα {ος οοἶοι--{Ἡς Ρροδδθβδίοη οἱ οπε οηΙγ ο{ {]εςε 

"ππεάῖα νν]] εΏδυΓε {ηε ρετοερίίοπ οΓ{λαῖ ν ία] «8η Ῥε 5εαεπ {Ἡγοιιῃ]ι 

οπε οἵ οἴπες πιεάίαπη.) Νον 1 5 Ποπ ἔμεςε (νο αἶοπο απποπς 
ἴπε εἰεπιεπίς----ἴλαί ἶ5, αἲγ απἆ νναίεγ---ελαί {λε ο{ραῃς5 οἱ 8εη5α 

ΜΑΚ. 9 
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“5 

ξό 

{3ο ΠΏΡΙ ΨΥΧΗΣ Τ. 

ἐξ ἀέρος καὶ ὕδατος ἡᾗ μὲν γὰρ κόρη ὕδατος  ἡ ὃ ἀκοὴ 
9 ες ν / , ὶοςν ο ολ... ν΄ ἀέρος, ἡ δ) ὄσφρησις θατέρου τούτων. τὸ δὲ πῦρ ἢ οὐθενὸς ἢ- 

λ , ολ δν 4 , Ἡ / ιν, κοινὸν πάντων’ οὐθὲν γὰρ ἄνευ θερµότητος αἰσθητικόν' γῆ δὲ 

ἢ οὐθενός, ἢ ἐν τῇ ἀφῇ µάλιστα µέμικται ἰδίως. διὸ λείποιτ' 

ἂν μηθὲν εἶναι αἰσθητήριον ἔξω ὕδατος καὶ ἀέρος. ταῦτα δὲ 
9 - ” Αα α κά ε 3 / κ 

και νυν εχουσιν ενια ζῴα. πασαι αρα αυ αἰσθήσεις εχονται 

Ἡ 
3 
͵ 
| 

κ Αα Ν 9 α ον , , Δ Ν 
ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηδὲ πεπηρωμένων' φαίνεται γὰρ Καὶ ιο 
ε 5 , ρε δ , 9 , φ οφ 4 ο 
ἡ ἀσπάλαξ ὑπὸ τὸ δέρµα ἔχουσα ὀφθαλμούς' ὥστ' εἰ µή τι 
φ / 3 α Δ ϐ ΑΔ 0 ο] Α 3 00 ἑτερόν ἐστι σώμα, καὶ πάθος ὃ µηθενός ἐστι τῶν ἐνταῦθα 

σωμάτων, οὐδεμία ἂν ἐκλείποι αἴσθησις. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν 
ο) ωμό 5 / κ Φ ε ΄ 3 / κοινών οἷόν τ’ εἶναι αἰσθητήριόν τι ἴδιον, ὧν ἑκάστῃ αἰσθήσει 

3 ’ Ν / Ἀλ / ή, : αἰσθανόμεθα κατὰ συµβεβηκός, οἷον κινήσεως, στάσεως,ι» 
, , 5 ο δε ΡΑ α Ν Ἰασς , σχήματος, μεγέθους, ἀριθμοῦ, ἑνός' ταῦτα γὰρ πάντα κινή- 

3 / 8 ΄ ή ο Ν [ο σει αἰσθανόμεθα, οἷον μέγεθος κινήσει ὥστε καὶ σχήμα" 
/ ΄ ΔΝ Αα . Δ 3 α] [ω [ο . ” ώ 

μέγεθος γάρ τι τὸ σχῆμα' τὸ ὃ ἠρεμοῦν τῷ μὴ κιεῖσθαι 
ε 9) 3 θ Δ ο” 5 ΄ ο) Φ . ο) το πα. ΄ ὁ δ' ἀριθμὸς τῇ ἀποφάσει τοῦ συνεχοῦς καὶ τοῖς ἰδίοις' ἑκάστη 

Ν ἁ 3 ϐ / » ϱ ο δη ᾳ , ε ο γὰρ ἓν αἰσθανεται αἴσθησις. ὥστε δῆλον ὅτι ἀδύνατον ὁτουοῦν οο 
δί ν Δι , Φ , ος .. ν ἰδίαν αἴσθησιν εἶναι τούτων, οἷον κινήσεως οὕτω γὰρ ἔσται 
ο φ' Α 3 ἡ ΔΝ Ν α 

ὥσπερ νῦν τῇ ὄψει τὸ γλυκὺ αἰσθανόμεθα: τοῦτο ὃ ὅτι 
9 ” ’ ” 4 9 ιό ΄ ἀμφοῖν ἔχοντες τυγχάνοµεν αἴσθησω, ᾗ καὶ ὅταν συµπέ- 

ο , σωσιν ἅμα γνωρίζομεν. εἰ δὲ µή, οὐδαμῶς ἂν ἀλλ᾽ ἢ κατὰ 
Δ 3 / ο» συμβεβηκὸς Ἰσθανόμεθα, οἷον τὸν Ἐλέωνος υἱὸν οὐχ ὅτι 

7. διὸ λείποιτ] διὸ οτι. ΤΦΌΝΥΧ. τα, ἡ σπάλαξ Ἑ. 14. µία ἂν 
λείποιτο Τ. µία ἂν ἐλλείποι Τ/Υ. ἐκλίποι ὉνΥΥΧ Ττεπᾶ, 14. ὧν ἑκ.] ὧν καὶ ἑκ. Ἑ. 

Τογ, 16. αἰσθανόμεθα, οὐ κατὰ συµβ. οοπὶ, Του. 16. κωήσει] κοινῇ 

ΟΙπαρ]. Τος. 33. καὶ ΟΠ. ΤΦΤΟΝΥΥΥΣΧΥ. 24. ἅμα γνωρίζομεν Ἐ., γνωρί- 

ζομεν Τ2ΕΟΥΥΓΧΥ. ἀναγνωρίζομεν Τ, Ττεπά. Βο]]ς. 25. αἰσθανόμεθα ΕΤΌΝΝΥΥ. 
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ατα οοηρίταοίεά. (ΤΠας {πα ριαρί] ο{ {πε εγε εοηδῖδί5 οΓ Ἰναίςι : 
ἔπα οιραη οἳ Παατίπρ 5 οοπιροδεά ο{ αἰγ: ἴπο 56Π5ο ΟΓ 5π]ο]] 
ἀερεπάς οη οπε ΟΥ οἴ]εγ οἱ έπεσε {ννο.) Ας {ος πτε, οἨη ἴπο οίπει 
Παπά, ἵὲ ἵ9 εἶίπει α οοπςεθμεηπῖ ἵη πο ΟΠ6 ΟΓ {1ο οΓΡαΠ5 ΟΓ 8εη5α 

ος Τξ ἶ5 α «ΟΠΙΠΠΟΠ εἰεπιοπί ἵη αἳ], 5 {ποτε 5 πο Γαοι]{γ οἱ 5εη5α 
πγπῖοὮ ο.η αοἲ Ιπάερεπάεπί]γ οἱ Πεαξ; απά α5 τεσατάς εατ{]1, ἴε {5 
εἶπει ῬΓοδεπέ ἵπ ποπε ΟΓ {Πε ο{ραη5, Ο: {ε ἱ5 οβίεΒΥ ἱπεοτροταίεά 
ἵη α δρεείαὶ ΠΙάΠΠΕΙΓ πλ {ιο {οιοἩ. Ἠεποο ἴπεῃ πο εἰεπιεπί 

ἶ5 Ἱε[ι {ο αοἲ 45 4η οἴσαη οΓ 8εηςο-ρετοερίίοη ομίδίάε αγ απἀ 
Ἰαίετ, Νον, α5 πιαίίεΓ οἱ {αοί, 5ενεταὶ απίπηα]5 ἆο Ρρο55ε5ς {πα 

ο(68Π5 5ο οοηςεἑμίεά. Της, ἴπεῃ, νε ΠΙαΥ νεπίυωτε ἴο «οΠ- 

οἰιάς, αἲ] εἶια 5εΏ5ε5 αἴε ροβδεδ5εἀ ὮΥ {ποςδε απίπιαἰ5 νΠίο]Ὦ ατα 
πο ἱπιρεγίεοί πος πιιεἰ]αίεά: ενεπ {λα πιο]ε ἶ5 {οιπά {ο Ίανα 

εγες υαπάεγπεαίὮ 1ές οΚίπ. Απά πας, αη]εδς {Πετα εχῖςε Ῥοάϊες 

ἀϊπετίης {τοπι {ηοδε Ί/ε Κπον”, απά υμη]εςς {Ίετα ατα ρίορεΓίίες οί 

5αρδίαηςες πΠΙοὮ α{ε {οιπά ἵπ ποπε ο {ποδο α{ουπά 5, ἴξ νου]ά 

{ο]ονν {λαί πο 5εη5ε υγΠαίενεΓ σαηΠ Ῥο ναη{ίπρ {ο 15. 

Νος οαπ {ΠεΓε, ἵηπ {πο πεχί Ρρίαςε, Ῥο αΠΥ οπε βρεοία] ο{σαη 

{ος ἴλοδε «ΟΠΊΠΙΟΠ Ρτορεγίίες υΥΠπῖοὮ νε ρετοεῖνε ἵπ οοηπεοίίοη 
πΙἩ εαεῖ Ρρετεερίίοή---5αοἩ ΡΓοροτίϊες, νἰ7., 85 πιονεπιεηί, τας, 
Πσυιτε, πιαρηϊξυάε, ππηΡες απά απίίν. ΑΙ οἱ ἔππεςε αἴε ρετοαίῖνεά 
85 5οππε πιοάἱβσαί{ίοη ος οίπετ οἱ πιονεπιεηί. Της, {ος ἱηδίαποε, 

πιαρηϊαάε ἶ5 Ρείοεῖνεά ἵηπ οοππεοξῖοη ψΠ 5οἩ πιονεπιεπέ, απά 
Ώπίς αἶδο ἶ5 {νε «.5ε νη(] βρατε (α Κἰπά οἱ πιαφηϊιάς) γΥπῖ]α τεςί 

ἵδ Ρετοεϊνεά Ὦν ἴπε αΏδεποςο ο{ ππονεπιεπί. ἈΝαπιρες, οη {πε 
οἴλει Ἠαπά, ἶ5 αρρτε]επάεά ὮΥ ελα περαίοη ο οοπΕηιΙέγ, α5 

8ἶ5ο ὮΥ ἔλα Ιπαϊνιάιαϊ 8εΠ865, Ώεσαιςα {πε ορ]εσί οἱ εαοῖ 5εΠδα- 
εοπ 5 α υπῖε, Τί ἶ5, {πετείοτε, οἶεατ]γ Ιπιροβεϊρ]ο {παί ἔἶεγε 

εΠου]ά Ῥε απγ οπε ρασομίαγ 5εΠ5ε αἴίαεπεά {ο αΠγ οἱ {παςα 

{οΓΠῃ5, α5 {ος Ἱηπδίαπος πἹονεπηεΠί, Ίλ/ετο {πειτε ἵπ {αοί δοἷι α 

αρεεῖαὶ 8δεη5ε αρρτορτίαίοεά {ο {πο οοπἹπποῦ δεηςίβ[ες, ννο 5Ώοι]ά 

Ρετοεῖνε ἴΊχεπι οπ]γ ἵπ έλα Ίγαγ ἵπ ννΠ]οὮ ννε ΠΟΥ ΡεΓοείῖνε 8ΟΠ16- 

ελίπρ {ο Ῥε 5ιγοεί (Ἡτοιρῃ 5εείηρ ἵζ---Ῥεσαμςε, {ἶιαί ἶ5, νε Παρρεῃ 

{ο ῬοβῬδεςθ» {ΤΟΠΙ Ῥραδί εχρε[ῖεποε α Ῥετοερίέίοη οἱ Ώννο αμαΠξίες 
υπ]τεά ΙΠ οπε οΏ]εοί, απά {ΠετεΡβγ, ὝΥπεπ ές (νγο απαΠξίες οοσχίἰςί, 

γα Κπον {πεπῃ {ορείπετ. Αραγί, ἰπάεεᾶ, {ίοπι 5µςὮ «ο-εχϊδίοηος 

οἱ ἴ]νε νο απα]έίες, νο 5Ἱομ]ά Ίανε πο Ρετοερίίοη οἱ {ἶαπι 
εχεερί Ιπείάεπία]]γ, ]αδέ α5 ννο που {πε 5οη οἱ (ἶεοῃμ, ποί α5 

0---2 



ἕν' διὸ καὶ ἀπατᾶται, καὶ ἐὰν ᾖ ἔανθόν, χολὴν οἴεται 

68 εἶναι. ζητήσειε ὃ ἄν τις τίνος ἕνεκα πλείους ἔχομεν αἰσθήσεις, 

ἀλλ᾽ οὐ µίαν µόνην. ἢ ὅπως ἧττον λανθάνῃ τὰ ἀκολουθοῦντα 5 
. 

. [ω) 

αὐτών. 

ΠΠ. Ἐπεὶ δ' αἰσθανόμεθα ὅτι ὁρώμεν καὶ ἀκούομεν, ἀνάγκη 

0. ἢ οπι. ΕΙ/ΤΥ. 81. αὐταὶ] αἱ αὐταὶ 5 Ὀγ. Ττεπᾶ. Ῥε]]ς. 43501. ὅτι ων 

χολὴ ΘΤΟΥΥΝΣΥ. δ. µόνον 9Ό Χ. | ἧττον] μὴ ΤΝ ΥΝΧΥ.᾽ ᾱ ή 

κἂν ΙΡΤΌΟΝΥΝΣΧ. ϱ. ἅμα] εοπΙ. Τος. ἀεί. ο, 
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5Ης], Ριΐ α5 α νηίίε οβ]εοῖ, {ο Πίς] ἴξ ἶ5 απ Ιποϊάεπία] οοποοπηῖ- 

ἴαηε, ο Ῥο {]ςα.5οπ οἱ ΟἶοοΠ. Βπξ νΥηση να τθας]ι Ες 6ΟΠΊΠΙΟΠ 

θεηρίρ]ες να βπά ννα Ἠανο α Ε2//ΙΟΗ Ῥετοβρίίοη οἱ ἔπεπι νο Ἡ 
εηίετς Ιπίο αἳ] {πα 8εῃ5ε5, ποί α Ροτεερίῖοη Ιποϊάεπία]γ υαπ]{εά 
Να δοπηε ἴπσ]ε 5εη5ο. Τηετε ἶ5, {Ποτοίοτε, πο 9ης δρεοίαἰ 56ηΏ5ε 

'"Βροΐσηος {ο Ελα «ΟΠΊΠΙΟΠ ΡτορεΓίίο5 οἱ οβ]θαοίς οἱ δεηδα{ίοη; {ΟΥ 
Ίπεγε ἴΊετε οΠΙΥ 5ιεἩ α δρεοία] 5εης5ε, ἵνα 5Πομ]ά πενετ ρετοεῖνα 

΄Έπεπῃ εχεερί ἵῃπ ελαί Ιπείάεπίαί πἹαηπος ἵπ υνΠίςΠ, α5 Ἠας Ῥεεη 
-αἶᾱ, Ίνα 5εε {ΠἩτοισ] 5οπιοίμίπρ νγλ]{ο {πο 5οη οἱ (Ιεοῃ. Αί ί]λε 
5απης {ἶππε, {πε [αου]έες ο{ 5εηΏ5ε ἆο Ρρε[Γοεῖνο ἴπε αιιαΠείες {Παί 

Ῥε]οπὰ {ο αά]αοεπέ 5εΠΏ5ες ἱποϊάεηία]!γ, Ῥαΐ {ευ ἆο 5ο ποί ἂ5 

5ερα{αίξ 5εΏ5ες {Π {πεπισεϊ]νες, Ῥαΐ{ {π 5ο [α: α5 {Πεγ πιοεί {π οης, 
πνηεῃ οΏς ΡοτοερΏίοπ ἴαίκος Ρρίασς οἰπιι]έαπεοιιο!γ νε] αποίῃες ἵπ 

΄τερατά {ο ἴἶιε 5απιε ορίθοξ. Τε ἶ5, {ος ἱηδίαπος, ἵπ Επί ΠπιάηΏπος 

Ίπαῖ 5εηΏ5ε ρετοεῖνες σα] {ο Ῥε Ῥοΐμ Ρίέίεγ απά γε]]ον;: ἴε ἶ5 ποῖ 
"πε ρατί οἱ αΠΥ 5εραταίε 8εη5ε {0 84Υ {παί Ροίμ αια]εῖος ατε ἵῃΠ 

υπίοη : ΕΠί5, ἱπάθεά, ἶ5 Ἰμδί ἔλε Γεᾶδοῃπ ΨΥ Ρεορἰε ατε ἀθοείνας, 
-'"απά ]εά {ο 5Ἴρρορε ἔλμαί 1{ α Βυῖά Ῥο γε]]ονν ἴξ πιιιδέ Ῥε ρα]]. 

ΤΠε αιοςίίοη ΠΠαΥ ΠΟΝ Ῥε ταϊδεά, ΝἩγ ἶς Τε ναί νο Ώανε 
5ενετα] 5εη5ες, απἀ ποῖ οπε οηἱγ, ἵπ ογάετ {ο Ρροτοεῖνοα {πεδο «Οπ]- 

ΊποΠ Ρτορεγίίες οἱ 5εΠ5ε2 ΊΤ{Ποε ΓεβδΟΠ ΠΙΔΥ δε {]αί ἴε ἱ5 {ο ΡΓε- 
.νεηῖ {πε «οπΙπΊοη αμαἡῖες αδςοοἰα(εά νι ρατῖου]αί δεησαί{ίοης, 
5ΙΕἩ α5 πιοβίοη, πιασπ]ἑαάς, απἆ η άπιρετ, εδοαρίης Ρορδβίρἰγ ος 

.οΏδειναίίοπ. ΊλΜετο οἰσῃί {πε οηΙγ 8εΠ5ε ψΠῖοὮ Ίνα Ῥοββεδρεά, 

το τεδιοίεά, 5αγ, {ος Ιηδίαπος, ἴο νΠΙί6΄ εοἶοις, αἲὶ οίπει απαῖες 

ο νου]ά τεαάΙ]γ ε5οαροε ος ποῖξῖςε, απά νου]ά Ῥα {ποιρΠέ ἔο Ῥε 
ο Ένα δαπιε νη(μ {με τεροτίς οἱ ραγείοιίαί 5εηδα{ίοη5, ἵπ «οΏδε/επος 

οἱ ἴνε πΊαηπες ἵπ υνΠίοὮ 5αςἩ αμα[ίείες α5 οοἶοιτ απά πιασηίεαάς 
8εςΟΠΙΡΕΠΥ εαο] οἴμες. Όµπ {νε οἴπει Παπά, νι ἴπε αΓΓαΠΡ6- 

-ππεηί νίο] Ῥτενα]5, ἴπο Ῥτεδεποε οἱ ἴῑε οΟΠΙΠΙΟΠ α αξίες ἵπ 
᾿οἵπει οΏ]εοίς οἱ 5εηδα{ίοη πια]κες Ι{ ενἰἀεηί {ναί εαοῖ οί ἴπεπι ἶ5 

ἀἰπετεηί. 

ἀἈ ΟΗΔΑΡΤΕΚΕ 11. 

Τη αἀάῑίοη {ο αοϊπα]1]γ 5εεῖπρ απάἆ Πεατίπς, νε Ρρετοεῖνε αἶδο 

ἴπαί ννε 5εε απά ἔἶαί νε πεατ. Νε πιιςέ ἴπεη Ρροιοεῖνε {]αί νε 
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Α ν πα τν Ἀ. 15 ων ἢ τῇ ὄὀψει αἰσθάνεσθαι ὅτι ὁρᾷ, ἢ ἑτέρα. ἀλλ᾽ ἡ αὐτὴ ἔσται 
ο ν ᾿ α-ε , νά ο Ἂ 3 τῆς ὄψεως καὶ τοῦ ὑποκειμένου χρώματος. ὧὥστε ἢ δύο τοῦ 
5 Α λ φ 4 ανν. μ 3 3 ή ον. λος ν αὐτοῦ ἔσονται ἢ αὐτὴ αὐτῆς. ἔτι δ) εἰ καὶ ἑτέρα εἴη ἡ τῆς ι5 

ν ο ω ” ε ο ὄψεως αἴσθησις, ἢ εἰς ἄπειρον εἶσιν ἢ αὐτή τις ἔσται αὐτῆς. 

.ό 9 ο) ’ ῳ' / ” 9) 3 νά . 3 4 ὃ 2 ὠστ ἐπὶ τῆς πρώτης τοῦτο ποιητέον. ἔχει δ ἀπορίαν' εἶ γὰρ 
Ν Αα ὃν 3 θ / θ ην ε ο ε α δὲ α Δ. ν το τῇ ὀψει αἰσθάνεσθαί ἐστιν ὁρᾶν, ὁρᾶται δὲ χρώμα ἢ τὸ 

ε ω ων ο ο ος ἔχον, εἶ ὄψεταί τις τὸ ὁρῶν, καὶ χρώμα ἕξει τὸ ὁρών πρώ- 
οφ ” » ΔΝ ἡ 3 τον. Φφανερὸν τοίνυν ὅτι οὐχ ἓν τὸ τῇ ὄψει αἰσθάνεσθαι' καὶ «ο 

λ ϱ ΔΝ ε ο νὴ ὁ ’ Ν ΔΝ ι / ΔΝ γὰρ ταν μὴ ὁρώμεν, τῇ ὄψει κρίνοµεν καὶ τὸ σκότος καὶ 
ο ) α ε 

τὸ φώς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως. ἔτι δὲ καὶ τὸ ὁρών ἔστιν ὡς κε- 
, Δ Ν 3 2 Δ αν αν χρωμάτισται’ τὸ γὰρ αἰσθητήριον δεκτικὸν τοῦ αἰσθητοῦ ἄνευ 

τῆς ὕλης ἕκαστον' διὸ καὶ ἀπελθόντων τῶν αἰσθητών ἔνεισιν 

ο) ς Ν Φ 

4 αἱ αἰσθήσεις καὶ φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις. ἡ δὲ τοῦ 15 

3 θ ορ Ἆ Φ 3 θ / ε δα ο 3 λ 4 Ἡ αἰσθητοῦ ἐνέργεια καὶ τῆς αἰσθήσεως ἡ αὐτὴ μέν ἐστι καὶ µία, 

τὸ δ᾽ εἶναι οὐ ταὐτὸν αὐταῖς λέγω δ οἷον ψόφος ὁ κατ 

. » Ν 3 Ν ε 5 νο κά ΔΝ 5 .. 4 ἐνέργειαν καὶ ἀκοὴ ἡ κατ᾿ ἐνέργειαν' ἐστι γὰρ ἀκοὴν ἔχοντα" 
” ϱ [ω] 

μὴ ἀκούειν, καὶ τὸ ἔχον ψόφον οὐκ ἀεὶ ψοφεῖ. ὅταν δ ἐνεργῇ 

τὸ δυνάµενον ἀκούειν καὶ ψοφῇ τὸ δυνάµενον ψοφεῖν, τότε 2ο 

ε Αα '--ϕ 3 Ν ιά ’ . ε ας ον / ἡ κατ ἐνέργειαν ἀκοὴ ἅμα γίνεται καὶ ὁ κατ ἐνέργειαν ψό- 
8 ” ν λ Ὁ ο. . : ο Φος, ὧν εἴπειεν ἄν τις τὸ μὲν εἶναι ἄκουσιν τὸ δὲ ψόφησιν. {26 

ς 3 δ᾽ 9 εν αν έ , Ν Α ο 5 α 
9 5 εἰ εστιν 1) κιγησις και 1) ποιη]σις και Το πάθος εν τῷ ποιου- 

16. ἡ Ἐ. Τογ., οπ]. οθίοτῖ, 16. ἄνεισιωᾖτ ΥΣ. 17. ποιητέον] οοπ]. 
ΤΟτ. θετέο», νε] δοτέον, 960 τοῦτ οἰητέον. 27. οὐ τὸ αὐτὸ αὐταῖς Ε1.. Τοχ. || οἷον 

ὁ ψόφος ὁ ἘΙΝ. Του. 4263 1. ὧν] ὡστ' ΤΥΝ. || φήσειν ΘΌΝΥΧ. Ἅα. εἰ δΊ 
δὴ ΕΙ,5ΤΟΝΣΥ. 
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ος εἶε]ει Ὦγ πἹεαΠπς οἱ εγε-θίρΏί Ιδε]{ οί ΒΥ 5οπ1ο οίμεί 5εῃ5ο. 

Τη ἔἶε Ιαξίεγ σα5ε, Ἡονγενετ, ἔεια υΙ]] Ῥο οπε απά {Ἡε 5απιε 5εη5ε 
αεῖῃρ {ο {πο εγο-θίσ]{έ απά {ο {πα οοἶοισ υΠΙεὮ ἶ5 15 οβ]εεί: 

-απά ἔλιις ἔπεγα πιιιδέ εἰελει Ῥε ἔννο 5εΠςες «οπεείπεά νὰ οπε απά 
τς 6απις οΡ]εοί ο: Εἶια 5εη5ς πιεί {{δε][ροςφε5ς {πο ρετοερίίοη ο{ 

1{. Απά, ατίῃοετ, ενοῃ 1 ἔμε 5εΏ5ο ελΏίοἩ {ας Ρρετοείνες δἱρΏί 

Ίνοτα ἀἰ[ετεπέ {τοπ οἱρΏέ 1{δε]ξ, Επίς νγου]ά εἰεμαι ἱπνοῖνε αποί]ες 
8εῃ5ε σα μίλι οἱ ἴπετα πιιδί αἲ ]α5ί Ῥε α 5εΏ8δε ΥΠΙοΙ Ρεί- 

εεῖνες Τὲ οἵνη αοίίοηπ. λε πιμδέ, {ποτε[οτε, αδοτῖρε Επί5 {αου]{γ 

᾿ΟΓ 56Π5ε-ρετοερίΐοη {ο {πε οηἱσίπα] 5εη5ο Ι{8ε]{. 
ο Πετε, Ἀουνενετ, α ἁἰ[που]έ παεεί5 5. Το Ρρειοείνε απγ{μίπρ 

ὃν ἱσΏί ἶ5, έ πιαγ Ῥε δαἰἀἆ, ίο 5εε: απά {ε ἶ5 οοἶοιτ, οἵ γ]αί 

ῬοβῬῬθθες οοἶοιτ, ἐ]λαί 5 566;. Ἠεπςα, ἴξ πιαγ Ρε {οιρ]ξ, ἔἶα 

οτἱρίπα] 5εΏ5ο πιιδί, ἵπ οτἀεΓ {ο Ρετοείνε {Πε 5εείπρ Ο(Ρα4ΗΠ, Ρο5- 

5055 οοἶοιΓ αἶδο. ΤΠε ἁἰβποι]έν 5ο ταἶθεά 5Ώευνς ελαί ρειοερίίοη 
 Ὦν 5ἱσηί ἰ5 ποῖ υ5εά ἵπ οπε οἶπσ]ε 8εΠΏ5ε; ενεπ ΥΝΠεΠ Ίο 566 
᾿ποίλίηρ νο ατα 5611] αδία {ο ἀῑδεπριϊθὮ ὮΥ {ο ογε-θίρΏί Ῥοΐ] 

-' ἄαικπες απἁ Πρ]ῆί, ὕνουρ] πο, ἴέ ἶ5 ἴτας, ἵπ ἴΠο 6απΠ1ς ΠΙΠΠΕΤ. 
'Ἐτίλος, Ἡονγενες, ἔπετο ἶδ α 5οη5ο ἵπ νγλίοὮ ἔπο ο{σαπ οἱ 5ἱσΗί πιαγ 

δε φαϊά {ο Ῥε οοἰοιγοά: Ώεεαιισα {λε Ρρετοερίίνε οἵδαῃ ἶ5 ἵῃ εαο] 
'.ϱΏδε δυϊεεά {ο τεοεῖνε {]ιε οΏ]εοί ο{ 5εΠ5ε νη{]οιι{ {πε πιαίίες οἱ 

 υλῖοὮ 1 ἰ5 οοπιροδεά. Ἠεποεα ἵπ {αοῖ {ο Γ6αδοΏ ΝΗΥ, ενεη α[ἴες 

- Έλα οΏ]εοῖς οἱ 5εΠ5ε Ίανε ρᾶ8δ8εά αἵ/αΥ, {πε Ρε[εερίίοης απᾶ {ια 
-ἳ ΄ἆπιαρες πγλπίοὮ τερτεδεπέ ἴπεπι οοπίίπαο {ο δυβαίδί υηθΠίη ἴλπε 

τω ̓Ῥετοερείνα ΟΙΡαΗ5. 

ο Της οῬ]οοί οἳ 5εηςε ἶ5 ἵπ [αοξ, αἲ πε πιοπιεηί νε {έ ἶ5 Ρεί- 
-.οεϊνοά, Ιάεπεῖσαί νε {λε αοξιαὶ εχετοίδε οἱ 5εΠ8ο-ρετεερίίομ, 
΄αἰλοισ] 1ξ ἶ5 ἔτις έλα α8ρεοῖ νο ἔπε {οΓπιες Ρργοδεηίς {ο 15 ἶ5 
-ἀῑβετεπε ἴτοπι Ενα οἱ (μα Ιαΐτε, ΤΗιις ἴε 15, [ος εχαπιρ]ο, νε] 

5ουπά α5 αοἰαα]]γ εχργεβςεά απά Πεατίηρ α5 αοίια]]γ εχετοείδες: 
΄. οπε Ῥοββεβθεά οἱ {λε 8εῃ5ε οἱ Παατίπσ ποεά ποί αςίια]Ιγ Ὥσατ, 
απά ἴλπαί νο ἵ5 οαραΡίε οἱ Ρρτοάιμείπρ 5ουπά πεεά ποῖ Ῥε 
αἶνιαγ» αοἑια]]γ φουπάΐης : {έ ἱ5 οπ]γ γνηατ Εἶιαί ν/μίο] ἶ5 εαραΡ]α 

ς οἱ Πεατίπσ αοἰιαΙ]γ τοα]ζες5 Ιδε]{, απἀ εῑαί νλίο] ἶδ οπραβ]ε οί 

ο ροιπάϊπς αοεια]]ν «χρίεδδες 5οιπά, ἐἶλαῖ αἲ οπο απά ἔλα 5απια 
. ο πια Πεατίηπσ ἵπ {11 αοθνῖγ απἀ 5ουπά ἵπ Γ1] αοἰϊνΙί ατα 
ὦλ αἰαϊηεᾶ, 5ο ἴλαί ἴλετα υνοι]ά Ῥε δαῖά {ο Ῥο Πεασίπσ οἨ {πε οπα 

5ίάε, εουπάΐπρ οἨη {πε Όέ]ογ, Νονν, ΙΓ 1 δε ἵπ {πο οβ]εοί ας {{ {5 

Ἡ 

α] 
. 
κά 

ι 
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” 3 ΄ Ν Ν ’ . Ν 3 Ν Ν 9 ο. 4 µένῳ, ἀνάγκη καὶ τὸν ψόφον καὶ τὴν ἀκοὴν τὴν κατ ἐνέρ- 

3 [ο Δ ὃ ́ - ε Δ ω) [ο] 9 

γειαν ἐν τῇ κατὰ δύναμιν εἶναι. ἡ γὰρ τοῦ ποιητικοῦ καὶ κινη- 
ον ον Ε) ον ἴς 3 ’ Ν φ . Δ τικοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι ἐγγίνεται. διὸ οὐκ ἀνάγκη τὸ ; 
α α 5. α 

κινοῦν κινεῖσθαι. ἡ μὲν οὖν τοῦ ψοφητικοῦ ἐνέργειά ἐστι ψόφος 
ΕΕ εςν ο 3 κο. Αν 3 ν ον ἢ ψόφησις, ἡ δὲ τοῦ ἀκουστικοῦ ἀκοὴ ἢ ἄκουσις' διττὸν γὰρ ἡ 

6 ἀκοή, καὶ διττὸν ὁ ψόφος. ὁ δ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 
3 / Ν 3 ον α 9 Ν ε / Ν ε ΄ αἰσθήσεων καὶ αἰσθητών. ὥσπερ γὰρ ἡ ποίησις καὶ ἡ πά- 

ἴ Ε] α , 3 3 3 9 ω 9) φ Νε α θησις ἐν τῷ πάσχοντι ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τῷ ποιοῦντι, οὕτω καὶ ἡ τοῦ το 

αἰσθητοῦ ἐνέργεια καὶ ἡ τοῦ αἰσθητικοῦ ἐν τῷ αἰσθητικῷ. ἀλλ᾽ η φας, η τον η : ηταν 
ο 9 ὁ ΔΝ Φε Θ ε / Ν εν» ον απ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν ὠνόμασται, οἷον ἡ ψόφησις καὶ ἡ ἄκουσις, ἐπὶ 
δ᾽ λΜ  ν / . Ψ 4 / ε [ο ” ἐνίων ἀνώνυμον θάτερον᾿ ὅρασις γὰρ λέγεται ἡ τῆς ὄψεως 
. 4 ε Ν 9' ιά 3 ’ Ν ο ε ω) ἐνέργεια, ἡ δὲ τοῦ χρώματος ἀνώνυμος, καὶ γεῦσις ἡ τοῦ 

ω) ε δὲ φ' ᾳ' 2 ΄ 3 Δ δὲ ΄ ” 3 7 γευστικοῦ, ἡ δὲ τοῦ χυμοῦ ἀνώνυμος. ἐπεὶ δὲ µία µέν ἐστιν ι; 
νο ε ο 5 ο Ν τό κ αν ο 4 9 ἐνέργεια ἡ τοῦ αἰσθητοῦ καὶ ἡ τοῦ αἰσθητικοῦ τὸ ὃ εἶναι ἔτε- 

3 ΄ ιά ’ Ν ’ Ν ϱ 

ῥρον, ἀνάγκη ἅμα φθείρεσθαι καὶ σώζεσθαι τὴν οὕτω λεγο- 
’ 3 Δ ΔΝ / ΔΝ Δ ΔΝ Ἀ Φ ΔΝ Δ µένην ἀκοὴν καὶ ψόφον, καὶ χυμὸν δὴ καὶ γεῦσιν καὶ τὰ 

” 

ἄλλα ὁμοίως' τὰ δὲ κατὰ δύναμιν λεγόμενα οὐκ ἀνάγκη. 

68 ἀλλ᾽ οἱ πρότερον φυσιολόγοι τοῦτο οὐ καλώς ἔλεγον, οὐθὲν χο 
"/ ” Ν 3” / ωλ ” ” 5ο οἰόμενοι οὔτε λευκὸν οὔτε µέλαν εἶναι ἄνευ ὄψεως, οὐδὲ χυ- 
Δ κά , ο Ν ο) 3” 3 α ζω 3 5 μὸν ἄνευ γεύσεως. τῇ μὲν γὰρ ἔλεγον ὀρθῶς, τῇ δ οὐκ 

3 ον ω) Ν ΄ ο 3 / Ν ) 3 

ὀρθῶς' διχώς γὰρ λεγομένης τῆς αἰσθήσεως καὶ τοῦ αἰσθη- 
- α Δ Δ , δν) Δ 3 η ψ 2 Ἀ τοῦ, τῶν μὲν κατὰ δύναμιν τῶν δὲ κατ ἐνέργειαν, ἐπὶ 
΄ ΔΝ / Δ 4 τν Ν α ει 3 

τούτων μὲν συμβαίνει τὸ λεχθέν, ἐπὶ δὲ τῶν ἑτέρων οὐ συµ- 5 

11. ἐνέργεια καὶ ἡ τοῦ αἰσθητικοῦ οπι. ΤΟ ΥΝ. 1. έστιν ἡ  Δνέργεια ἡ Ἑ. Το. 

290. πρότεροι Ὁ) Υ ΥΝ. 

κ. 

ο Αρκ δλρες 

3 

ας. 

ως 

ο 

μα 

Τη 

Β' 

-ᾱ- «ς 

ς 
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οἶπσ Ρτοάισεά ἐλαί Ροίμ πιονεπιοπί απά ρτοάιοβῖνε αοίίοη ἂ5 

οΙΙ α5 τουερεϊνΙέγ {αἷκε Ρίαος, ἰξ Γοἶ]οννς ἐλλαῖ Ροίμ αοίιαὶ 5ουπά 
αείμαἰ Ποατίης πιιδί Ώε οοπίαϊπεά {Π ελαξ γνλίο] ἶ5 Ροίεηέία]: 
Τε ἵ6 ἵπ ννλαί ἶ5 Ραδδίνα ἔἶιαί ἔλο αοῖοη οἱ ναί ἶ5 αβ]ε {ο 

οτεαίε απά πιονε ἀἱδρίαγς Ιδε][---α [αοί {γοπι νΏῖςο] 1έ {οἰ]ουν» α5 
-α εοτο]]ατγ Εἶναί Εις οα15ο ο πιονοπιεπέ πεεά πο Πδε][ Ρα πιονεά.. 

μ5 ἔπεῃ ἴλα αοϊιαὶ οχρτεδδῖοη οΓ {πα 5οΠΟΓΟΙ5 ἶ5 5ουπἀ ΟΓ 
εουπάϊΐης, {με αοἰια[ζαΐΐοη οἱ ἴλα οαραοῖέγ {ο Ίσατ ἶ5 Πεαπίης α5 
« οπηρ]είεά ος ἵπ ρζοςςδ: Ῥοΐ] δοιπά απάἆ Πεατίπς Ρεΐπρ {αλκεῃ 

Ίη α Ώνο[ο]ά 86εῃ59. ΤΠε 5απιο αςοοιηίῖ Πο]άς σοοά αἶδο οἱ οἴπες 

8εηςος απά {Πεῖτ ορ]εοί. Έοτ ]μςί α5 ογεαίΐνε αοῖοη απά ραδδίνε 
εερίϊνίεγ ατε πιαπ/{εσίοά ἵπ {πε οιΏ]εοί νυΏῖοὮ τεοεῖνες ΙππρΓες- 

8ἱοΠµ5, ποῖ ἵΏ {μα οῬ]εοί νλίοἩ Ρροάιςσες ἔπαπι, 5ο αἶδο ἔἶλο ααῖιια]- 

Ισαΐίοη αἲ οπος ΟΓ ἔ]α ορ]θοί απά οἱ {πε [αομ]έγ ο{ 5εηΏ5ε ]ἱος ἴῆ 
τε [αοΙ{Υ οἱ 5εη5ο. |Βοπις(ίπιος Ροΐᾗ δίαΐε5 πανο παπῃες αδδίσπεᾶᾳ 

παπι, ας ἶ5 {Πο «.δα ψεἩ ἔμο (ειπα “δοιπάἰηρ᾽ απάἁ “Ποατίπρ”: 
Βοπησίίπιες ασαίπ {πα οπς ος οἴ]μοας ἶ πνϊεουέ α Παππο. Τβις ἔμα 

᾿αοἴια] εχετοῖςε οἱ δἱρΏί ἱ5 Κποννη ας δεείης, Όας {με αοίιαὶ εχἰςί- 
“επος οΓ οοἶοις νΊεῃ Ρρεγοεϊνοεά Ώας πο ἀῑδείποίίνο πᾶπηε; απά 5ο 
αἰπί]ατ]γ {νε αείιαὶ ορεταίοη ο{ {Πα σιςίαἴοτγ {αοι]ίγ ἶ5 Κπονη 
α5 {αρίΐης, νν]]α Βανοιις, νΊοι αοἑια]!γ Γαε, ἱ5 ννλουέ απγ οἩα- 

-. ταοοιϊςξίο παπιο. ΤΠις ἔμε, οἶπος έπς ορ]αοξ απά (ια {αου]έγ ος 

5εη5ε-ρεΓοερίίοη αἴο α5 αοίια]]γ ορεταίίνο Πιπάαπιεπία!Ιγ οπο, 

 οιση ἁβετίηςρ ἵπ ἔἩα αδρεοξ ννλίο] έἩογ τοδρεο(ἰνε]γ Ρτεςοη, 

ο Τε [οἱ]ουνς ἴλαί Πεατίπρ απά δουπά ΊΊεη ιδοά ἵπ {Πίδ 5εΠ56 
ο πιιδε Ῥε ἀερίτογοά απά ρΓεδειναεά {ορείμετ, απά 5ο αἶδο πιισί 

Τε Ῥε γε] ΒανοιΓ απά {αδίο απά νη(] ελα οῬ]εσξ απάἁ Ελα οισαῃ 

οἱ νε οίμεΓ 5εΏδες: Ἰη]Εε, οη {λε οἴπει Ἰαπά, {{ ορ]εοί απά 

 οἵβαΏ Ῥο απἀοιρίοοά α5 ἵπ ΡοεπίίαΙέγ, ἔλοια 5 πο πεοςθβαί{γ 
ο ναί Επί «οι]ά Ώαρρεῃ. 8 
ο 1 18 τε]αξίοη οἱ ἔἶνε οβ]εοί {ο ἔῑε 5αβ]εοί οἱ δεηδαξίοη Ί/α5 ποῖ 
την οοπιργεβεπάεά Ῥγ {ἶε εατ]ν παίυτα] ΡρΠΙ]οδορ]ιει. ΤΠεγ 

{ποισΠΏίέ ελαί (λετε ννας ποίϊΠίηρ νγλ]{ε ο: Ρἱαο]ς αρατί {τοπα νἰδίοῃ, 
ο απά πο βανοι ἱπάερεπάεηί]γ οἱ {αδίε. Απά ἵπ 5ο ἐλίπκίπρ ἴΠεγ 

ο ετε ρατί]γ τὶσηί, Ῥαΐ {πεγ ννετε αἱδο ραγί]γ νντοῦρ. Έος Ρρείοερ- 

ο εοη απά ἴέ ορ]θοί ατα υνογάς επιρ]ογοά η ένο 56Π565, οἨ ἔλα 
οπε Παπά ας ροίεπ{{α], οἩ {]ιε οἴπει παπά α5 ασια]: απά αέΠποισ]ῃ 

1ῃ {πο ο τηε 56ηΏ5ες {Πεῖγ αδδογίίοη Ὑγ/α5 οοιτοοξ, ἵπ {ο 

 . - ῥε οίοα., - 
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. ο ρα ε αν Δ α ΄ ο 5 
βαΐνει ἀλλ ἐκεῖνοι ἁπλῶς ἔλεγον περὶ τῶν λεγομένων οὐχ 

ξ 9 ἁπλώς. εἰ ὃ ἡ συμφωνία φωνή τίς ἐστιν, ἡ δὲ φωνὴ καὶ 
ο υμίς ῤ ον φον αν ε ο ν 9 6 

ι/ ακογ) εστιν ως εν εστι και εστιν ως ουχ εν το αντο, 

λό δ᾽ ε ϕ μ «ο 9 λ 5 λ λά 9 α) 
ογος } συµμφωνια, αναγκΊγ και την ακοην Ογον τινα ι 

εἶναι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ φθείρει ἕκαστον ὑπερβάλλον, καὶ τὸ 1ο - 

ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ, τὴν ἀκοήν' ὁμοίως δὲ καὶ ἐν χυμοῖς τὴν ὶ 

γεῦσιν, καὶ ἐν χρώµασι τὴν ὄψιν τὸ σφόδρα λαμπρὸν ἡ φ2όν 
κά ΔΝ 3 3 / ε 3 Ν 3 Ν Δ ” Ὁ 

ζοφερόν, καὶ ἐν ὀσφρήσει ἡ ἰσχυρὰ ὀσμὴ καὶ γλυκεῖα 
Δ ΄ ε ’ ΔΝ ” ωαὴ 3 / ΔΝ Ν 

καὶ πικρά, ὡς λόγου τινὸς ὄντος τῆς αἰσθήσεως. διὸ καὶ 
Ἰδέ. / 9 3 α ΔΝ 3 ν΄ ΝΨ 3 Ν ΄ 
ἡδέα μέν, οταν εἰλικρινῆ καὶ ἁμιγῆ ἄγηται εἰς τὸν λόγον 

οἷον τὸ ὀξὺ ἢ γλυκὺ ἢ ἀλμυρόν' ἡδέα γὰρ τότε. ὅλως δὲ δ 

μᾶλλον τὸ μικτὸν φυμφωνία ἢ τὸ ὀξὺ ἢ βαρύ, ἀφῇῃ δὲ 
Δ Ν Ἀ τὸ θερμαντὸν ἡ ψυκτόν' ἡ δ αἴσθησις ὁ λόγος ὑπερβάλ- 

μ Αα ’ α :Φ λ νὰ κά : κ 
ά τολοντα δὲ λυπεῖ ἢ φθείρει. ἑκάστη μὲν οὖν αἴσθησις τοῦ ὕπο- 

, 9 οκ ες ὲ ο τν , δ 5» ] κειµένου αἰσθητοῦ ἐστίν,υπάρχουσα ἐντῷ αἰσθητηρίῳ ᾗ αἴσθη- 
, ν , 9 α ε 9 ο ο , Ὡ ἆ τήριον, καὶ κρίνει τὰς τοῦ ὑποκειμένου αἰσθητοῦ διαφοράς, οἷον 1ο 

λευκὸν μὲν καὶ µέλαν ὄψις, γλυκὺ δὲ καὶ πικρὸν γεῦσις. 
ε , 4 Φ ὦ κ ων) ιό : 3 λ δὲ .. Ν ὁμοίως ὃ ἔχει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ 

λευκὸν καὶ τὸ γλυκὺ καὶ έκαστον τῶν αἰσθητών πρὸς ἑκαστον 

κρίνοµεν, τίνι καὶ η ὅτι διαφέρει; ;. ἀνάγκη δὴ αἰ- 

δττ σθήσει' αἰσθητὰ γάρ ἐστιν. ᾖᾗ καὶ δῆλον ὅ ὅτι ἡ σὰρξ οὐκ ἔστι 1» 
. ” 5 / 3 Μι Δ ε / 3 ζω) 

τὸ ἔσχατον αἰσθητήριον' ἀνάγκη γὰρ ἦν ἁπτόμενον αὐτοῦ 

37. . δ ἡ συμφ.] δὴ ϱτ. Ἐ. ΘΧΥ Ττεπά, 31. ὁμοίως δὲ οι. ΘΤΌὉΝΥΝΥΣΥ. 

42653. πικρά] λιπαρά ΕΙ. 4. ἁμιγῆ] ἁμιγῆ ὄντα Ὁ 9γΙὺὈ. Του, ἄμικτα ὄντα - 

ΡΕΥΥΝΧΥ. 16. γὰρ ἂν ἦν Ν Του. νὰ 



Ρ4ΥΟΠοΙοαν ΤΙ 2 66 Ο-- ΠΠ. ο, 

Γοσπιος { ἆοες πο Πο]ά σοοᾷ. ΤΠΕΥ, Πονγενοτ, πιαϊηίαϊπεα ἐλαῖτ 
«ἀοοειῖπες ννελοιέ απυ αιαΠβοαίοη νλαίονος, νΊεη ἴπευ ννετε 

τοα]]ν ἀεα]ίπρ νι {ειπα Πίο αἴο ποῖ επιρ]ογαεά ἵπ 8ο ΙΠ- 
- απιβίριοιις α παπηος. [Ῥοτεορίίοι ἆοες, Ἡοψενετ, αἶνγαγς ἱπνο]νε 

'-ᾱ οἷοδε τε]αξίοη Ῥεέννεση {ο 5α]θοί απά {πε οΏ]εοί, 45 πια Ῥε 
8εεη ὮΥ τείετεπος ἴο 5ουπά απά Πεατίης.] ἩἨατπιοηγ, ἴε ν]] Ῥε 

᾿σταπίεά, ἶ5 α δρεεῖες οἱ νοσαἱ δουπά; απά 5ουπά απά Πεατίηρ αἴα 
Ίῃ οπς 8εη5ο Ιάεηίίσα] (Ελοιις]ι {έ ἶ5 τις ἔπατο {5 αποί]ες 5εΏδε ἵπ 
πνΏῖοὮ {ου ατα πο ἔἩε 5απις). ΊΝονν, 5ἶησο ΠΑΓΠΙΟΠΥ {5 α ταῖίο, 

Πεατίπᾳ, ἴξ Γοἱ]ονς, πιαδί Ῥα αἱδο α 5οτί οἱ ταξο. ΤΗί5 ἱ5 ἵπ [αοῖ 

"Έα ΓεᾶδοΏ ΙΥΏΥ ενειγ εχοςςς, νεί]ει {έ Ώε Πΐρ]ι οἱ Ιουν, ἀεδίτους 
Πεατίης; Ἰπδέ αξ οἰπιί]α]γ ενετγ εχοεδς ἴπ Πανοιτ ἀεδίτους 
ἰαδίε, ενεΓγ εχοεδς απποηπς οοἶοισς, ΙΥπείπες ονεί-Ρη]αΠί ος ονεί- 

ἁαι]ς, ἀεδίγους νἰρίοπ,,οΓ ]η5έ αραίη ας αἲ! νἰο]επέ οοισς, νηπείπες 

βνεεί οἱ ΒἱΕΐες, ἀεςίτου ἴπε 8εΠ5ε ΟΓ βππε]Ι. Ῥετεερίίοῃ, ἵπ [αοξ, 

ΑΊναγς Ἰηνοῖνες α δοτί οἱ ταξο Ῥείνεεη {πε ομ]εοί απά {πα 
Γαου]Ώγ οἱ 6εΠ5α. Ἠεπος αἶςο Τε ἵ5 ἐπαί Πανοιτ5 ατο Ρἱεαδαπί, 

ΝΠεΠ, Ῥείπς Ῥυτο απά απΡ]επάσά, {ευ ατε οοπιβίπεά ἵπ ἀεβηίέε 
'Ῥτορογίίοης, α5 ἵ5 {λα σαδα πι ναί ἶ5 ρίαπαπέ, οἵ 5ννθθ, ΟΥ 
'αἱς]---ῄανοιτς νΠπῖοὮ αἴο Ρ]εαδαπί νΊεη οοπιβῖποά ἴπ ἆια Ρίο- 

-. Ρογίοης, απά (μαί ἵπ ρεπεταί {πο πιῖχοά απἀ Ρἱεπάσά 5 αξοπάεά 
ο νι πα σταεαίες ρἰεαδιτε. ἩἨαΓπιοηΥ, {ος εχαπιρ]α, Ῥππος 18 
ο πποτε ρ]εᾶδτε {απ {Πε 5ἱηρ]ε Ῥα5ς ο: {τερ]ς, απἆ {ο {πε 5εη5ο οΓ 
ο τοιςἩ α πιοάσταίε {επιρεταίητε ἶ5 Ρ]εαδαπίες ἔπαῃπ γγλαί ἶ5 θἵπιρΙγ 

ο εἴθει Ποῖ ος οοἷά. Ῥεη5ε-ρετοερίίοη {πας ἵηπνο]νες {Πί5 τε]αίίνα 
Ἡ 'Ῥτορογίίοῃ: πε {ποδε οῬ]εοίς ν/ΠίοεἩ εχεθαά {ἴπῖς ταζῖο εἶί]πες 

'Ῥτοάμσε ραίΐπ ος ἀεδίτογ {λε αοίίοη οἳ 8εῃ5ο. 
Ἆ Ἔαολ οἰπσ]ε 5εηΠ5α, νε Ἠανο Ῥείοτε τεπια(κεᾶ, αρρτεΏεπάς 

ο το ορ]εοί αρρτορτίαίεά {ο Ἡ: απά εχἰδήῃπςσ ἴπ Ι5δ ο{δαη ος 

-- 90Π56 α5 5ςἩ 1ξ ]αάρες οἱ {πε ἀῑςεϊποίίοης ἵπ {πα οβ]εοί νυπίο]ι ἶς 
“μρ]οοί {ο ἵε. Ἐγε-θίρῃῖ, [ος ἱπδίαπος, ]αάρες οἱ ἔμο νλίίε απάἀ 

Ῥ]αε]ς, {αξία οἱ γ/]αῖ 5 δννοοεί απάἀ Ῥϊεΐςει, απἆ 5ο οη. Ῥιΐ Πιτίῃεί- 
πῃοτς, Ίνα ἀῑδοτιπιϊπαίε Ῥείννεεπ ναί ἵ5 νΥπίέε απἆ ας ἴ5 θν/εεί 

απά Ῥείνεεπ εαοῖ οἱ {ο οΡρ]εοί5 ος 8εΠ5δε ἵπ οοπιρατίδοηπ γΠἃ 
ενειγ οἴ]ειγ: απά {ἶιις ἔο ααδέίοπ τίδεδ, νπαί {5 Τί πνπίος επ- 
αθ]ες α5 {ο αρρτεπεπά {Πί5 ἀϊπετεηπςεε ὃ 1 παυςί Ῥο 5εη5δε: Ῥεασαιι5δα 
ἴπα αια]ῖες {ο Ῥο οοπιρατεά ατε οΡβ]εεί5 οΓ5εῃ5δο. Βιί ἵΓ 5εη5α 

Ῥε {πε ροϊνεί νυπ]οὰ {πιας ἀἰδαπριίδῃες ἔπο ἀῑβετεπί αιαΠξίες οἳ 
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κρίνειν τὸ κρῖνον' οὔτε δὴ κεχωρισµένοις ἐνδέχεται κρίνειν ὅτι 

ἕτερον τὸ γλυκὺ τοῦ λευκοῦ, ἀλλὰ δεῖ ἑνί τινι ἄμφω δῆλα 

5 4 Δ λ α - 

εἶναι. οὕτω μὲν γὰρ κἂν εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ δὲ σὺ αἴσθοιο, 

ὃν Ἂ ο 
δῆλον ἂν εἴη ὅτι ἕτερα ἀλλήλων. δεῖ δὲ τὸ ἓν λέγειν ὅτι 2ο 

ᾳϱ " ο Δ Δ Ν Φ Α / ” Δ .., ετερον’ έτερον γαρ το Ύλυκυ τοῦ λευκοῦ. λέγει ἄρα τὸ αὐτό. 

σ « / οφ ν ον Δ 3 / 9 Ν κα 5 
ωστε ὡς λέγει, οὕτω καὶ νοεῖ καὶ αἰσθάνεται. ὅτι μὲν οὖν οὐχ 

9/ , / Δ / φν ντ 
οἷόν τε Κεχωρισµένοις κρίνειν τὰ κεχωρισµένα, δῆλον' ὅτι 

νὰ ος » / ο ο ο 26 9 Ν κ νά 
ουὸ ἐν κεχωρισµένῳ χρόνῳ, ἐντεύθεν. ὥσπερ γαρ τὸ αὐτο 

λέ ψ ο Αλ αθὸ ο κα , φ ὶ ὅτε θά: .: 
έγει Οτι έτερον το ἄγαθον καὶ τὸ κακὀν, ούτω καὶ οτε θά- 

/ ο ο Ν / 3 8 Ν Δ 
τερον λέγει ὅτι ἕτερον, καὶ θάτερον, οὐ κατὰ συμβεβηκὸς τὸ 

ος / 3 Φ ) , οφ ο 9 α φ ἀἱ ν ὅτε λέγω δ᾽, οἷον νῦν λέγω ὅτι ἕτερον, οὐ µέντοι ὅτι νῦν έἔτε- 

ϱ ο) ο 3” φ 

ρον ἀλλ᾽ οὕτω λέγει, καὶ νῦν, καὶ ὅτι νῦν ἅμα ρα. ὡστε 

εἰ ’ 9. Ἀ 5 ’ / 35 Λ λ το) φ 
ἀχώριστον καὶ ἐν ἀχωρίστῳ χρόνῳ. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον ἅμα 

Δ 3 ’ / ο) Δ δ, Ἵδοι. ) / ο 

τὰς ἐναντίας κινήσεις κινεῖσθαι τὸ αὐτὸ ᾖ ἀδιαίρετον καὶ ἐν 8ο 

ἷδ / / 3 Ν λ λ δὲ ο) μ .ό ϱ 
ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ. εἰ Ύαρ γλυκυ ὡδι κινει την αἰσύησιν 

Ἆ Ν ιό λ Ν Δ 5 ’ ΔΝ Δ Ν ο Ψ 

ἢ τὴν νόησιν, τὸ δὲ πικρὸν ἐναντίως, καὶ τὸ λευκὸν ἑτέρως, 421’ 

ο 3 ος φ Ν ΔΝ 3 ων ἷὃ εκ ΔΝ 3 ’ ΔΝ 

ἄρ᾽ οὖν ἅμα μὲν καὶ ἀριθμῷ ἀδιαίρετον καὶ ἀχώριστον τὸ 

[ο α Α Β / .ά ’ ε ΔΝ 

κρῖνον, τῷ εἶναι δὲ κεχωρισµένον; ἐστι δή πως ὡς τὸ διαι- 

η , 9 ’ ” 6 ε Ὡωὶ ἷδ ΄ ο] 

ρετὸν τῶν δι]ρηµένων αἰσθάνεται, ἔστι ὃ ὡς ᾖ ἀδιαίρετον' τῷ 

ο. γὰρ] ἔχει Ι.Ν. γὰρ ἔχει Ἐ Αἱά. α4. οὐδ δνὶ ἐν Ε. Το. 3τ. γὰρ 
τὸ γλυκύ ΤΗΝ Ττειά, 427334 δὴ] δὲ 50. 
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ο η Ι{ 15 ενἰάεπί εαί {πε πιετο Πες] οτραηίδπ ἶ5 ποί {πε 

α]επιαίο ο{ραη οἱ 8εΠ5α-Ρρετοερίίοη: Ῥεσαιδα ἵπ ἴμαί ο.δε {πε 

ἀῑθοιίπι]παίίπς Γαοι]ε ννου]ά ανα ἴο ἀἰσῆπσιίδἩ οἩ Ππιετο]γ 
οοπιίησ Ιπίο οοπίαοί νΏ {πε 5εηςίρ]ο ορ]οοί. ΤΠας {πει 1{ ἰς 
Ἱπηρορρίρ]ε {ος Εἶια 5εΠ5ε5 {αΚοπ αρατί [τοπι οπε αποίᾖογ, ἐο.ἀασῖάς 
Εναί νι]ιαῖ 15 (5αγ) 5υνεεί ἶ5 ἀἰβετεηί {Τοπι ναί ἶ ν/]ία: οἩ {πε 

οΠίτατγ, Ῥοΐίμ ἴπε αααἡείος πιιδί Ῥε οχΗἰρίεοἁ {ο 59ΠΙ6 οπς 

{αομ]ογ. Τί ἱ5 ]αδέ ἵπ {αοῖ ας ΙΓ 1 νγετα {ο Ροτοαῖνοα {1ο οπο απά 
νου {πε οἴμες; 1έ ννου]ά (πεη Ῥε ενἰἀεπέ Εἶαί ος ἔννο Ῥείοερ- 
Ἠοης ατα ἁἰβετεηί {Γοπι οπε αποϊἶες: Ῥαΐ 5411 Τε νιου]ά Ῥο πεςεδ- 

88Η {ο Ίανε 5οπιο οης τοίογος {ο αδδοτί {1ο ἀἰβετεπες: απά Ἰπσί 
Τη ἴηε 5αΠΊε ΊναΥ 5 5Ι6Ἠ 4Π ἀδδοτίίοη ἶ5 πιαάς, ἆο ἐποιρΏί απάἀ 
Ρεγοορίίοη 8ἱ5ο ορεΓαίο, 

ο 1 15 εἶεαί (πεη {λαί {ο 5εραταίε 5εῃ5ες οαηποέ αρα[ί ραςς 
Ἱαάρπηεπε ΟΠ 5εραἵαίε Ρετεερίίοη5. ΎΝος, Γατίῃετ, οςη 5ο α 

Ἱαάσππεηί Ῥε ραδδεά αἲ ἀἁἰβετεπί πες. Ἰ]ιδί ας Ιέ ἵς οπε απά {πε 
β8πΠπς Ρεϊπεῖρ]α νυΏίο]ι αδδετίς {λαί {πε σοοά απάἆ Ῥαά ατε ἀἰ[ῄετοηε, 

80 {ιτίῃες νΊεη ἴ πιαϊηίαίης5 {πε οπο {ο Ῥε ἀϊβετεηί ἴξ αἷδο αἲ 
Έλα 5απηε {Εἴπιο πιαϊηίαῖης {πο οίπει {ο Ῥε 5ο αἶσο. Ίος ἶ5 {πί5 
ἹάεπΙίν οἱ επιε οἰπιρ]γ Ἱποίάεπίαί: 1 ἶ5 ποῖ, ἔμαξ ἶ5, ας {Γ {ὲ5 
αδοεΓίίοη Ίνοτα πηοτε]γ Π]κε φαγίπς “1 αἱ ῥγεοηί αβδοτῖ ἔιο ἁῑί- 
Τεγεπος, νηλοιί αἀάϊπρ αἶςο εἶναι “Εἶνα ἀἰ[ετεποε Πο]άς σοοά αέ 

Αεσεη{ ”--ταίμει ελο οπε ρτϊποῖρ]ς, γνΕίο] ἔλιις ἀἰςπσιῖςῃος Ῥος1, 
ππα]ηίαίη5 αἲ Ρτεδεπί {πο ἀἰῄεγεπος, απἆ πιαϊηίαϊης 1ξ {ο Πο]ά 
σοοά αἲ Ρίεδεηί: ἴΠαί ἶ5 {ο 5αγ, ἵε ππακες {πα {νο δἰαίεπιεπίς 

αἰππυ]ίαπεοις]ν; 5ο παί 5 Ἱαάσπιεηί ἶ5 ἱπδεραταδίε, απά πιαἆς 
ἵπ α οἱηρ]ε Ιπδεραταβ]α πιοπιεηί οἳ έἶπῃε, 

Ῥιΐ, 1{ πιαγ Ῥε σαἶᾶ, {ηε 5απης {Πίπς, οαπποῖ α5 απάϊνιάεά απἆ 

νηθηίη αη υπαϊν]άεά Ρροΐπί οἱ {ἴπιε Ῥε αἲ οπο απά {πα 5απις Εἶπια 
ππονεά ν{Ἡ εοηίτατν πιονεπιεηί». Ὑεί  α αιαΙίγ Ῥε δνγεείῖ 
Ἡ πιονεδ 5εῃ5ε ο: (ποιρΏί ἵπ 5αοἩ απά 5δµοἩ α ΠἹαΠΠες, γΠί]α 

ππαϊ ἵ5 Ὀϊεήει ἆοες 5ο ἵπ ἃα οοΠίΓΑΓΥ ΠΙΒΏΠΕΙ, απάἆ γ]λαί ἶς 
ἈνΙίε πηιςί ἆο 5ο΄ ἵπ α ΠΙΠΠΕεΓ ἀϊΠεγεηπί {οπι ῬοΐΠ. Μις 

πο ἴπεη ἔπε ἀῑδειπιπαιίηπς {αοι]ίγ Ῥε κἰπια]ίαπεοιβΙν οἩἨ {λα 
οπε Παπά πιπετίςα]]γ οπε απάἆ απάϊνίάεά, Ῥαΐέ οἩ {πα οἴμοει παπά 
'βΦεραταίες {π {πε πιοάς οἱ 1{5 εχϊσίεηςσα2 ΤΠε {γι{ῃ ἶς, πεις ἶ5 α 

8εῃ5ε ἵπ ν/πίοἩ ἐπί ἀῑσμησιίκμίπο Ρεϊποῖριε Ροτοοῖνες γπαί ἴ5 

ἁῑνιάεά ας ἁῑνιάςά, ννλ]α ἵπ αποίΠετ 5εηςε ἴί ἆοοδ 5ο α5 ΟΠε ΙΙΠ- 



9 ϱ) , ν λ λ ὁ ο ον , νο ς 
οὐχ οἷόν τε; δυνάµει μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ἀδιαίρετον τὰ 

ΙΒ 
ναντία, τῷ ὃ εἶναι οὔ, ἀλλὰ τῷ ἐνεργεῖσθαι διαιρετόν, κα 

9 Ὡν, 9 Δ Ν / 5 ἵνν Ὃ φα ν 
οὐχ οἷόν τε ἅμα λευκὸν καὶ µέλαν εἶναι, ὡστ᾽ οὐδὲ τὰ « 

η : “ Αα 3 α ἑ ψ ας κα. 
δ 15 πάσχειν αὐτών, εἰ τοιοῦτον ἡ αἴσθησις καὶ ἡ νόησις. 

ὁ αν νο, κα ν 4 

ὥσπερ ἣν καλοῦσί τινες στιγµήν, ᾗ µία καὶ ᾗ δύο, τα! 

φ 
α 

ν δ ο νὰ 5. 1ος , Δ ν ον, 22 « Φώ. 
και ιαιρετγ). 1 μεν ουνα ιαιρετογ, εν ΤΟ κρινον εστι και κα, 

8 δὲ 5 Ν α δὶ Αα Αα α ο φ --- ἅ 
η ιαιρετον υπαρχει, ι5 τῷ αυτῳ χρηται σημειῳ αμα ρα 

3 Α ον ὃ Δ Αα ο ΄ ὃ , , Ν ο ο 
η μεν ουν ουσι χρηταυ τῷ περατι, υο κρινει και κεχωρι 

η ” ε λα φον ε ν Αα ος 
σµενα εστιν ως κεχὠρισµενῳ ) ὃ εν, ενυ καν αµα. περ 

[ο ᾿ ΑΦ τς ης 

μὲν οὖν τῆς ἀρχῆς ᾗ φαμὲν τὸ ζῷον αἰσθητικὸν εἶναι, δια 

ρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον. 

ΠΠ. ᾿Ἐπεὶ δὲ δύο διαφοραῖς ὁρίζονται μάλιστα τὴν ψυχήν 

. α Ν ή ΔΝ Αα ο) Ν Αα / κινήσει τε τῇ κατὰ τόπον καὶ τῷ νοεῖν καὶ τῷ κρίνειν κα 

3 / ον ν ον Δ . Ν Ἆ κν 9 αἰσθάνεσθαι, δοκεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν καὶ τὸ φρονεῖν ὥσπερ 

9 , , ος ίσον , λ , , ε 
αἰσθάνεσθαί τι εἶναι ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις κρίνει τι ἡ 

Αα μὴ : 8 

ψυχὴ καὶ γνωρίζει τῶν ὄντων' καὶ οἵ γε ἀρχαῖοι τὸ Φρο- 

6. διαιρετὸν καὶ ἀδιαίρετον Ὁ ΝΥ ΑΙά. 5ΥΙΡ. Του. 1Ο. ὥσπερ ἓν καλοῦσί 

τινες στιγµήν οοπ]. Ττεπᾶ. 11. καὶ ἁδιαίρετος καὶ διαιρετή: ᾗ κ.τ.λ. Τος. 12. 

ὑπάρχει, οὐχ ἓν' δὶς γὰρ Δ]ά. 8Υ]Ρ. Τος. 13. ὡς δυσί, οοπῖ. Ττεπᾶ. Του. 

κεχωρισµένω Ε.Τ, ὧς κεχωρισµένων Υ5. 16. ὀὁρίσθω Ἑ. 
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Ἱνίάεά [αου]έ; Ώεσαιδο υνλ]]α ἵέ ἶ5 ἁῑν]άςά ἵπ 165 αρρ]ἱοαίίοη ΟΥ 

Τ5 πιοάε οἱ Ρείης, Ιέ ἵ5 ἵηῃ τεσατά ο{ Τὲ5 5εαί οἱ αείίοη απά α5 
Παινεά πιπηοτῖσα]Ιγ οπε αἰποία υπάἰνίάςα ρεϊποῖρία. ΌΟς 15 είς 

τοα]!ν ἱππροςδίρία» ῬοϊαπίίαΙ!γ, {ξ πιαΥ Ῥο σαἱἀ, ἴμο 5απιο 51β- 
εοἳ, απά ἴλαί οπε υπάϊνιάεά, πιαγ Ῥγεδεπί ορροδίίε αιαξίες: 

"Ῥιί ἐλῖ οαπποί Ῥο {ια ο.δα νέὮ ἵς5 ἀεβηῖίο οχἰδίοπσος; ἵπ ἴτ5 

ορεταίίοη απά υνοτκῖπο {πἩεδε εἸατασίεγῖσείον α{α ἁῑνίάεά,. ΤΠε 
φα1ης ἐπί, ἵπ Γαοῖ, «αηποί Ῥο αἲ οπος Ρ]αοῖς απἁ ανλπίέε: απά 5ο, 
{7 Ρετεερίίοη απά {ποισΗί Όε ποίμίπρ Ῥαί α ραδδίνο τοεερίίοη οί 
5υε]ι αια]ξίες, {εν «απποῖ Ῥε Ιπιρίεδδεά αἲ οπε απά {πο 5απιε 

"πε νή(Ἡ ἔπε {οτπης ΥυΏίςἩ τερτεδεπί ἔπεςε εοηίΐτατίες. 
ο Τους οβ]εοβίοῃ ἴξ ΠπιαΥ Ῥε τερ]ίεά {ἶναί Ελα πιαξίεγ 5ίαπάς 
. Ἰαδίας νἩ {πε ροῖηί (α5 5οπιο ἁαδοσίρε 18), ΥΠίοΠ, 5ο {αΓ ας ἵέ ἶ5 
΄.οπε, ΠΙΑΥ δε τερατάεά α5 απάἰνίάεά, νυΏῖ]ε 5ο {ας ας ἴξ ἶ5 ἴννο, ἴξ ἶ5 

ᾗ μία, 30 {αΓ {πεῃ ας {πο ρεϊποῖρ]ο οί Ἱαάρπιεηί ἶ5 απάἰν]ιάεἆ, 
ο {ατ ἴε ἶ5 οπε οἶπρ]ε {αει]έν αοίἶπρ ἵπ οπε ποπιεηί: 5ο {αΓ α5 {έ 
Ἰονυ5 ἱέδε]{ ἀῑνίάσς, ἴέ αδος ἔἩο 5απηο Ροίπέ Ώννίος αξ ἔννο οἱπιι]- 
Ίπθοις πια. Φο {8Γ ἴπεη α5 οἱ: Γ{αουί οἱ ἀἁἰδογπιίπαίίοη 
αἷκες 5 οἱ ἔλα {εγπιὶπαίίοη οἱ {Επί ροῖϊπέ α5 Ώνο, ἵε ἀῑςειη- 
μἶσίιος Ώνο αααΠ{ίες, απά {ιο οΡ]εοί5 α{ε 5εραί{αίεά ας {πο {αου]έγ 

φεραταίεά ; υηί]ε 5ο {ατ ας {ξ ἶ5 οπε εἶηρ]ε {αουΙ{έγ, Ιέ ]αάσες ΡΥ 
πο εἱπρί]ᾳ αοΐέ απά νηελῖη α δίπσ]ε ροῖηί ο{ {ΐπ]ο, 
ΤΠας πιαοῖ οη {πο Ρεϊποῖρἰο {μτοιρΏ ν/ΏίοἩ, αοοοτάἰίπρ {ο 

ουσ νίενν, ἴπε Πνίπρ Ῥεΐπρ ἵ5 επάοννεά νε Ρονεί5 ο[ 8εῃ5ε- 

6ΠΑΡΤΕΝ 111. 

ΎΈννο αἰ[εγελέίαε ατε οΠϊεΠγ 15εά {ο οἶατασίεείζε ἴ]ε 5οι]---]οσα] 

πιονεππεηίῖ οἩ {λα οπα Παπά, {πομισᾗέ ἀϊδογιπιϊπαίίοπ απά Ῥετοερ-. 
Εοη οἩ {λε οίμετ. ΤΠς ρορα]ατ παϊπά ἔλας «οπ]65 {ο ἶοο] αἲ {ποισΠέ 

- απά υπάειείαπάϊηρ α5 α Κίπά οἳ 5εη8ε-ρετοερίίοη, οἨ {πε σγουπά 
ἴπαί αξ οποε ἵῃπ {πουιρΏίέ απά ἵπ 5δεηςε {πε 5ου ἀἰσπσιίσηες απἆ 
εορηῖσες (Πίπας. Απά ἵπ {αο {πε οἰάετ εΠπίπ]κεις ασίιια]]γ 1ά επί 
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| 
νεῖν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι ταὐτὸν εἶναί φασιν, ὥσπερ καὶ Ἐμ- 

πεδοκλῆς εἴρηκε “πρὸς παρεὸν γὰρ μῆτις ἀέξεται ἀνθρώ- 

ποισιν καὶ ἐν ἄλλοις “ὅθεν σφίσιν αἰεὶ καὶ τὸ φρονεῖν ἆλ- - 
λ α / 35 Ν 3 3 ολ , ; ο ῥ Ἡ οἵα παρίσταται. τὸ δ) αὐτὸ τούτοις βούλεται καὶ τὸ Ὁμή- 25 

ες α λ , 5 ρ 95 , ν ω . α ος Ἡ 2ου “τοῖος γὰρ νόος ἐστίν.᾽ πάντες γὰρ οὗτοι τὸ νοεῖν σωµα- 
τος, κ 8 / ε , κια οἱ δΑ ' τικὸν ὥσπερ τὸ αἰσθάνεσθαι ὑπολαμβάνουσιν, καὶ αἰσθάνε- 

θ / Ν ο) ας ος οκ ο ο ὐς ) σθαί τε καὶ φρονεῖν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς 
3 3 Δ λό ὃ , ’ ἐδ ο Δ 3 Ἡ κατ ἀρχὰς λόγοις διωρίσαµεν. καίτοι ἔδει ἅμα καὶ περὶ 

ο) 3 α 3 Ν / 3 / ΔΝ ο) ’ 

τοῦ ἠπατῆσθαι αὐτοὺς λέγειν οἰκειότερον γὰρ τοῖς ζῴοις, 43 
ΔΝ ιά ’ 3 ΄ [ο ε ΔΝ Φιν 

καὶ πλείω χρόνον ἐν τούτῳ διατελεῖ ἡ ψυχή. διὸ ἀνάγκη 
” ιό ” , ’ Δ ’ 4. 3 Α ἤτοι ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι, πάντα τὰ φαινόμενα εἶναι ἀληθῆ, 
ΑΝ 9 ῃ / 3 Υψ μας α Δ 3 / ον ἢ τὴν τοῦ ἀνομοίου θίξζιν ἁπάτην εἶναι' τοῦτο γὰρ ἐναντίον τῷ 

Ν κά Αα ε ’ (ζ π ὃ ο) δὲ . ε 3 / . τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γνωρίζει’ δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἀπάτη καὶ 5 
κε ΄ ο) .] ’ ε ο αλα, ω) ο Δ - .) 3 5 3 ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι. ὅτι μὲν οὖν οὐ ταύ- 
’ 3 λ 3 ΄ ΔΝ Δ ο) / Α μα τόν ἐστι τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν, φανερόν' τοῦ μὲν 

α Δ 
γὰρ πᾶσι µέτεστι, τοῦ δὲ ὀλίγοις τῶν ζώων. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 

ο] 3 να 3 Ν Ν 3 (ώς ΔΝ Ν Ν 3 θώ λ Ν 3 βρώ νοεῖν ἐν ᾧ ἐστὶ τὸ ὀρθῶς καὶ τὸ μὴ ὀρθῶς, τὸ μὲν ὀρθώς 
ζ 3 ’ Δ Ν ἀ 3 ω) 

φρόνησις καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα ἀληθής, τὸ δὲ μὴ ὀρθῶς το 
9 , , το 4ξκα - 5 ον ο ντα ος , ια τἀναντία τούτων᾿ οὐδὲ τοῦτο ὃ) ἐστὶ ταὐτὸ τῷ αἰσθάνεσθαι' ἡ 
Ν Δ ” ων ο .». 3 [ή . Αα ε ” μὲν γὰρ αἴσθησις τῶν ἰδίων ἀεὶ ἀληθής, καὶ πᾶσιν ὑπάρ- 

χει τοῖς ζῴοις, διανοεῖσθαι δ ἐνδέχεται καὶ ψευδώς, καὶ 
» νε 8 µ 9 / ἡ , . ο 9 64 οὐδενὶ ὑπάρχει ᾧ μὴ καὶ λόγος φαντασία γὰρ ἕτερον καὶ 

25. βούλεται τούτοις ΘΤΌΥΝΥ. 26. τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων 

ἀνθρώπων, οἷον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγησι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε Α]ά 8ΥΙ0. 4270 2. 

τούτος ΘΤΟΝΥ. 5, Τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον Ττεπά. 11. ταὐτὸν ἸΙ,. τὸ αὐτὸ ΞΤΟΝΝΝΥΣΧ. 
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ια) ἐν οηςο-Ροτοορίίοη. Τήμ5, {ος εχαπηρἰς, Επιρεάοσ]ες 

Ὁ««γψ]φάοπι ἱπογοαθος {0 Π1οἨ αοοοτάἶπς ἴο γγλαί {1εγ εχρεγίεηοςἙ. 

ἆ ἵπ αποίῃποΓ ραβδᾶρε Ὦς οὔσοινος : 
“«Ἠεποε νατία(ῖοῃ ο ΕλουρΏ. Ῥτεσεηίς 1:Φ6]{ 6νει Ῥείοτα (]επι.” 

ο ο εβεοί αἷδο α{α Εἶνε ννοτάς οἱ --- : 

6 ΟΕ 5ιοῖι Ἰπά ἶ5 (πα οβσοπ.’ 

ἳ ΔΙ! Έλεςε υυτῖζεις, ἵΠ [αοί, απἀειδίαπά (ποιρ]Ώί {ο Ῥο 5οπχείΠίπς 
Ῥοα1γ, Ἰαδέ Ἠ]κκε 5εηΠςο-ρεΓοερίίοη: απά ἴΠογ 5ἀρροςο Ρετεερίίοη 

-' 'απᾶ ἔλποιρ]ί Πε ἵπ ἔ]α αρρτεΠεηρδίοη οἱ {με Πε Ὦγ {1ς Πε, α5 

πας Ιαὶά ἄοννη αἲ {Ἡο Ῥορίπηϊπς οί ἐπί {οβςα. ΤΠεγ 5Ποι]ά, 
οἵενετ, Ῥείοτε {ἔἶας Ιάεπει[γίηπσ 8εΠ5ε απάἆ (Πποιρ]ῆί, Πανε ἆῑς- 

οιβθοά {πε παίέατε οἳ εττογ απἀ πηϊσοοποερίίοη, α 5ίαΐε ΝΠΙο] {5 

πενγμαί ἀἰςμπεείνεϊγ [η ορροδίοπ ἔο ἱπαπίπιαία {λίπςσς ννΏοἩ 

ςαηποί ευ] Ενα οοπά( οι οἱ Ηνίπς Ρεΐπρς, απά ἵπ υΠῖοῃ {πε 5ου] 

ηίπιες {ος α οοηβἰἀεταρ]ε Ἱεησίῃ οἱ πιο, ΤΠΐπκοις, ἴπεῃ, 

νο ἴπας ΙάεπΗν 8εΏ5ε απάἆ ἐλοισΠὲ πημδέ εἶέμει, 45 5οπηο ἆο, 

αἰπίαῖη οὐ ρτεδεπία({ίοης οἳ {πε 5εῃ5ες5 {ο Ρε ίτις, ΟΓ {ευ πεις 

'. εχρ]αίη πισεοποαρίίοη {Ἡτοις] οοπίαοί οη {με ρατῖ οἱ {πο ἆῑς- 
οἱπηί]ας, ἐπί Ῥεΐηρ ἔἶιε ορροσίέο ο{ Κπονίηρ Π]κα ΡΥ Πο. Έα Εῑνίς 
ίοτ εχρ]απαίίοη ἶ5 επέίτε]γ αἲ νατίαηςο νι {πε οτάίπατγ νῖενν, 

{ ἵη τείετεποε ἴο οοπίτατῖες {πε Κπον]εάσοε απἆ {ο πιίδαρρτε- 

Ἱεηδίοη οἱ {πεπι αγ. οηε απά {λε 5αΠ16. 

|ς Μαπί[ε»ί]γ, (πε, (οισΗί ἶ5 ποί {Ἡε 54π1θ 45 5εΠ5ε-ρεΓοερίίοη, 

Τῃε Ἰαΐζει ἱ5 ροδδεδδεά ΡΥ αἲ] απίπιαϊς πνϊέποιί εχεερίίοη: {πα 

Ίοτπιες ἵ5 λε Ρτορετίγ οἱ Ρυία {εν. Ῥαΐ πεϊπει αραίη ἶ ἐποισΏέ 
45 α Ῥτουςδς Ιεαάίπρ ἴο τεδυ]5 Πον/ οοτεοί, ΠΟΝ/ ἱποοτγεοί---- 

εοττεοί ἐλοιρΏί Ῥείΐησ απἀειδίαπάΐπο, φοἱεηίίβο Κπον]εάρα, απά 
Ἔτιε ορἰπίοη, Ἰποοτγεοί ἐλοιρ]Ώί εί ορρορίέος---πεϊεπει ἶς 

πμ] Ῥτοςεςς οἱ {ποιρΠί Ιάεηείσαὶ νηεἩ 5εηςα-ρετοερίίοη. Τμ6 

Ρετοερβίον οἱ ἔἶνε αιια] ες ρεου]ίαί {ο «αςοἩ 5εη5ε ἶ5 αἶνίαγς ἴτιο, 
2 απά | ἴδ αΏ ατίραίο οἱ εναν απίπια]: ἔλοιρ]ξ, οἩ {πα οοπίτα:γ, 

΄ ΙΠ8Υ Ῥο {αΐδε ας γνο]] α5 {γις, απά 5 Ροδοεδσεά Ὦυ πο απἰπια]5 (αί 

"ο ποῖ Ίανε ας νγε]] Ἱπτε]ΠΗρῖρ]ε Ἱαπσιαροα. 
Ππιασίπαίίοη, ἰπάεεά, {πε απ]πιαὶ| ἆοοας πανε, Ρις Ενίς ἰ5 ἁῑί- 

Γετεπί αἲ οπος {Τοπ 5εΠ5ε-ρετοορίίοπ απά Ποπ απἀετδίαπάίης: 

κα. . ΤΟ 
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3 , 9 ο μ] αν ο ο Ἡ » η , 
αἰσθήσεως καὶ διανοίας' αὐτή τε οὐ γίγνεται ἄνευ αἰσθή- :5 

κ ν , 5 ” δι φ 3 5 ” 
σεως, καὶ ἄνευ ταύτης οὐκ ἐστιν ὑπόληψις. ὅτι ὃ οὐκ ἐστιν 
ε ο. , ος αρ , ο ν λ Δ | 
ἡ αὐτὴ νόησις καὶ ὑπόληψις, φΦανερόν. τοῦτο μὲν γὰρ τὸ 

[ή μα. ε Αα Ρ / ϱ ’ Ν λ / Δ 

πάθος ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστίν, ὅταν βουλώμεθα (πρὸ ὀμμάτων γὰρ 
- ” κ 

ἔστι ποιήσασθαι, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς μνημονικοῖς τιθέµενοι καὶ 

9 εἰδωλοποιοῦντες), δοξάζειν δ) οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. ἀνάγκη γὰρ ἢ :ο 
’ υἸ ια] ’ 3 . Ψ Ν / / ψεύδεσθαι ἢ ἀληθεύειν. ἔτι δὲ ὅταν μὲν δρξάσωμαα δεινόν 

τι ἢ φοβερόν, εὐθὺς συµπάσχοµεν, ὁμοίως δὲ κἂν θαρρα- 

λέον' κατὰ δὲ τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν ὥσπερ ἂν 

5 οἱ θεώμενοι ἐν γραφῇῃ τὰ δεινὰ ἢ θαρραλέα. εἶσὶ δὲ καὶ 

ο) 

[μὴ ε / / Ε] / ΔΝ / Δ αὐτῆς τῆς ὑπολήψεως διαφοραί, ἐπιστήμη καὶ δόξα καὶ α5 
3 Γ , , ν ὃ ων δ α ο 

φρόνησις καὶ τἀναντία τούτων, περὶ ὧν τῆς διαφοράς έτε- 
κά / Ν Ν Αα ω) . 3 α ο) ” ’ 

ρος ἔστω λόγος. περὶ δὲ τοῦ νοεῖν, ἐπεὶ ἕτερον τοῦ αἰσθάνε- 

σθαι, τούτου δὲ τὸ μὲν φαντασία δοκεῖ εἶναι τὸ δὲ ὑπόλη- 
Ν ’ ’ οφ ΔΝ / / ψις, περὶ φαντασίας διορίσαντας οὕτω περὶ θατέρου λεκτέον. 

66εὶ δή ἐστιν ἡ φαντασία καθ ἣν λέγομεν φάντασμά τι α28 
ε Αν ’ λ λ ν λ Δ / υ ἡμῖν γίγνεσθαι καὶ μὴ εἴ τι κατὰ μεταφορὰν λέγομεν, 

’ ’ Ε] ’ ’ Ἀ ο ) ΔΑ / Ν µία τίς ἐστι τούτων δύναμις ἢ ἕξις, καθ ἣν κρίνοµεν καὶ 

ἀληθεύομεν ἢ ψευδόµεθα. τοιαῦται ὃ εἰσὶν αἴσθησις, δόξα, 
” ς [ριὴ . 7 ἐπιστήμη, νοῦς. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἔστιν αἴσθησις, δῆλον ἐκ» - 

Αα ” Ν Δ ό ΄ ας η. νῥ ” 
τῶνδε. αἴσθησις μὲν γὰρ ἤτοι δύναμις ἢ ἐνέργεια, οἷον ὄψις 

.. ο δέ Δ ὃ , οκ / καὶ ὅρασις, φαίνεται δέ τι καὶ µηδετέρου ὑπάρχοντος τού- ἓ 
Ἱ 
ζς 

Ὡ ν 5 α ο 5. ν ν ο Αν , 
των, οιον τα εν τοις υπγνοις. ειτα αἴσθησις μεν αει παρεστι, 

17. νόησις] φαντασία ΠΊαῖρο Ὁ. οπι. Υ. 186. γὰρ] γοῦν Υ. -ο. ἢ Ο1ῃ. 

ΡΤΟΜΧΥ. 21. δοξάζωµεν 1,950. 24. οἱ] εἰ ΕΙ 9ΌΝ ΣΥ. |! ἠ] καὶ ᾖ 

ΤΟΙΥΥΝΣΥ. 432583. γενέσθαι ΦΤΥΧ. 8. καθ’ ἣν] εοπῖ. Του. καθ᾽ ἃς. 

καὶ]η ΕΞΡΌΝΧ. 4. ἢ] καὶ ΕΞΡΤΟΝΥ. «ᾱ 
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σα 
-'-απά πε Ιπιασ]παίίοη ἆοες ποξ «οπἹε Ιπίο οχϊδίεπος Ἱπάερεῃ- 

- ἀεπί]ν οἱ 8εη5ε-ρετοορίίοη, οοποερίίοη ἵ5 πο {ουπά νήέμοιὲ Ενα 
-αἷά ο Ιπιαρίπαίίοη. ῬΒιί ελα ἱπιαφϊπατίοη ἶ5 α ἀῑ[ετεπί Ἱκῑπά ος 
ἴποιφΏέ {οπι «οπεερίίοη ος τεβεοίῖοη ἶ5 αμϊίε εν]άεπί, ἸΙπιαρί- 
παἴΙοῃ ἶ5 α εοπά{ΐοη 5αρ]εοί {ο ους οΝΏ οοπίτοί νΊεπενει ννα 

-. ἀεδίτε---Ίγε «αΏ τερίεδεηπί αη οβ]εοί Ῥείοτε ους εγες ]μδίὲ ἵη {πα 

ΤΑΥ ἴἼοδε ἆο νο, ἵπ {λε εχετοῖθα οἱ ΠΊΕΠΙΟΓΥ, ἀερίοί 5οπιείπΊπς 

να ννΏῖε] Ελα {αοῖ {ο Ῥε τεσα]]εά Ίας Ῥεεῃ αββοοίαϊεά---Όαέ 

εοποερίίοη οἵ ἴπε {οιπιίης απ ορἰηίοη ἆοεςδ ποῖ ἵπ {Πί5 γ/αΥ ἆε- 

"Ῥεπά οἳ 5 Ῥεσαιδε ἴξ πιαςέ πεεἆς Ρε αἶζῃοατ ἔτιας οἵ {αΐδε. Απά, 

Παγέλες, νηεη νγε Γοσπι {λε ορίηίοη {λαῖ 5οπιε(μίης 15 {ετηρίε ΟΓ. 
: [οασ[α], Ὑγο αἱ {ο 5απιο πιο οχρείοπος ͵ ἃ [εε[πς οἱ [εας αἶοης 
η Τες απά τε τεςη]έ ἵ9 οἵπιί]α ννΏθη ννο Ελίη]ς αηγίμίηρ. Εείεά 

ἕ ἴο Εκοῖό ος οοπβάεποε: η πετσας, γε] τεδρεοί {ο πιετεὶγ Γοτπι- 

Ίησ 8η Ίπιασο οἱ αηγίΠπΊης, ους οοπά(ξίοπ ἶ5 θἱπιρίγ Ι]κε ἐἶλαί οἱ 

μοδα Ίν]ο 9ες 5ο6Πε5 οἱ ἵεττος απά οἱ «οµταρε Ρουτίταγεά ἴπ 
Ῥίοίητες. Απά, ασαῖπ, οοποερίίοη Ιπο]αάες α πιπηῬες οἱ βρεοῖῃςο 

{οτπῃς----Βεϊεπέίῃο Κπονγ]εάρε, ορἰπίοἩ, απάριδίαπάϊΐπρ, απά {Ελείτ 

ορροβίΐᾳς, {νε ἀἰΠεγεποε Ῥείέννεεη γΥλίο] η] Ῥε ἆςα]ί ννἩ εἶδε- 

Ὢπείε. ΤΠοιρΠέ, οἩ {λε ολοι Παπά, ἶ5 τεσατάεά ας ἀἰβετεπίε 

{τοπα 5εη5ε-ρετοερίϊοη, απά {5 οοηοἰἀστεά {ο οπηρτασς απάςα 1Εδε]ί 

Ώνο πιαῖῃ {οτπῃς---νΙ., ἱπιαρσ]παβίοη απἁ οοπορρίίοη. Λα ψ] 

{πετείοτε, Πτςί οἱ α]Ι, 5οεε]α έλα παίέιτο ος ἱππαρίπαίίομ, απά ἴπεπ 

Ῥίοσεεά {ο {πε εοηςἰἀεγαίῖοη οἱ {πε οἴ]ει {αοι]{γ. 

Ππιασίπαίίοη, {πεῃ, α5 {λλαί [αομ]έγ ἵπ τεδρεοῖ οἱ εΥπῖςὮ νε 54Υ 

8η Ίπιασε ος πιεπία] ρίοξατο ργεδεπίς Ισα]{ Ῥείογε 15, απά ποί ας {έ 
πΙαΥ Ῥε απἀεισίοοά ἵπ απΥγ πιείαρ]οτίσα] οἱ νάες 56Π56, παὶρ]ιέ 

Ῥε 5αβροφεά {ο Ῥε 5οπιο Όπο οἱ {ποφε {αοι]έίο5 οἱ δίαίος {Ἡτοιϱ] 

πηηίοὮ Ίνα ]πάσε απάἆ «οπο]αάςε ἐοννατάς {ναί νΥΏίοὮ ἶ5 έτις οἵ [αἱσο. 

Φα] {αου]έίεδ αγε 5εΠ5ο-ρετοερίίοη, ορἰπίοη, δοἰαπεῖῃς Κπονν]εάρο, 
ΤΕΑΡΟΠ., 

ΤΠε {ο]ονήηπρ [αεῖδ, Ἡονγενετ, 5Ἡενν ἔαξ ἱπιασίπαίίοη ἵ5 πο 

Ιάεηείσαὶ νε 8εηδε-ρετοερίίοῃ. (1) Φεπςο-ρετεερίίοη ΠιΔΥ Ῥ6 

ἵακεῃπ εἰίμπετ α5 Ροϊεπίίαἱ ο; α5 αοίια], α5 νε 566, {ΟΥ ΙηδίαποἙ, 

ἵπ ἴπε εγερἰρΏί οη {λε οπε Παπά, αοίηαὶ 5εεῖῃπσ ο {λε οίπος: Ῥαε 

α Ρἰοίητε οἱ ἱπιαρίπαίίοη Ῥγεδεηίς Ι{δε]{ νηίποιέ {πε Ῥτεδεηςς οί 

β8εη5ε-Ρρετεερίίοη ἵπ εἶμει οί {ηαςε {ΟΓΠ15, 45 {ΟΥ ἱηδίαποε ἶ {ῃο 

σΏ5ε γη(Ὦ οιΓ νἰδίοης ἵπ δἱεερ. (2) Αραΐπ, 5εΠ5ε-ρετεερίίοη ἴ5 

1Ο0---2 
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η » ν ο ον , λ 9 Ἱ φ . Α. δςο φαντασία δ᾽ οὗ. εἰ δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τὸ αὐτό, πᾶσιν ἂν ἐνδέ- 
ο) , ’ ε / ο ὃ ο) 9) ” [ή 

χοιτο τοῖς θηρίοις φαντασίαν ὑπάρχειν' δοκεῖ δ οὔ, οἷον το 
, ας η , . 9 ε 5 Α 

µύρμηκι μὲν ἢ µελίττῃ, σκώληκι ὃ οὔ. εἶτα αἱ μὲν ἀληθεῖς 
.. ε λ ’ 4 ε ’ ” ” 3 αἰεί, αἱ δὲ φαντασίαι γίνονται αἱ πλείους ψευδεῖς. ἐἔπειτ 
δὲ ς Ὅ / ο Β) α 3 Αα Ν λ ΓΙ θ / .ώ οὐδὲ λέγομεν, ὅταν ἐνεργῶμεν ἀκριβώς περὶ τὸ αἰσθητόν, ὅτι 

, - ξε Αν ιό 3 Ν Αα ϱ Μα 
φαίνεται τοῦτο ἡμῖν ἄνθρωπος" ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν μὴ ἐναρ- 

γώς αἰσθανώμεθα, τότε ἢ ἀληθὴς ἢ ψευδής, καὶ ὅπερ δὲ ι; 

8 ὃ ἐλέγομεν πρότερον, φαίνεται καὶ µύουσιν ὁράματα. ἀλλὰ 
ν Αν Αι φεδον «ρω 9 , ν Φ , Α μὴν οὐδὲ τῶν ἀεὶ ἀληθευόντων οὐδεμία ἔσται, οἷον ἐπιστήμη ἢ 
α ν 9 η ν , » ο νοῦς' ἐστι γὰρ φαντασία καὶ ψευδής. λείπεται ἄρα ἰδεῖν 

εἰ δόξα γίνεται γὰρ δόξα καὶ ἀληθὴς καὶ ψευδής. ἀλλὰ 

δόξῃ μὲν ἔπεται πίστις (οὐκ ἐνδέχεται γὰρ δοξάζοντα οἷς :ο 
ο) Δ ΄ ο) ΔΝ ’ . ΔΝ ε ΄ ” δοκεῖ μὴ πιστεύειν), τῶν δὲ θηρίων οὐθενὶ ὑπάρχει πίστις, 

φαντασία δὲ πολλοῖς. ἔτι πάσῃ μὲν δόξῃ ἀκολουθεῖ πίστις, 

πίστει δὲ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος τῶν δὲ θηρίων 

89 ἐνίοις φαντασία μὲν ὑπάρχει, λόγος δ᾽ οὔ. Φφανερὸν τοίνυν 

ὅτι οὐδὲ δόξα μετ αἰσθήσεως, οὐδὲ δι αἰσθήσεως, οὐδὲ .5 

συμπλοκὴ δόξης καὶ αἰσθήσεως φαντασία ἂν εἴη, διά τε 

ταῦτα καὶ δῆλον ὅτι οὐκ ἄλλου τινός ἐστιν ἡ δόξα, ἀλλ 
3 / Εἰ λ 8 ΝΔ ” : , 3 ο α - , 

ἐκείνου ἐστὶν οὗ καὶ αἴσθησις' λέγω δ᾽, ἐκ τῆς τοῦ λευκοῦ δό- 
σον / ε ν πα σης 5 λ λ ξης καὶ αἰσθήσεως ἢἡ συμπλοκὴ φαντασία ἐστίν' οὐ γὰρ δὴ 

3 Α / Ν ο Α 3 Φ 3 ό ι η α ἐκ τῆς δόξης μὲν τῆς τοῦ ἀγαθοῦ, αἰσθήσεως δὲ τῆς τοῦ ο 

λευκοῦ. τὸ οὖν φαίνεσθαί ἐστι τὸ δοξάζειν ὅπερ αἰσθάνεται ᾳ28' 

6 το μὴ κατὰ συµβεβηκός«. Φαίνεται δὲ καὶ ψευδῆ, περὶ ὧν 

1ο. δοκεῖ δ οὔ, οἷον µύρμηκι ἢ µελίττῃ ἤ σκώληκι ΕΙΙΤΟΝΥΥΥΧΥ, εοττ. Τος. 

πρ. δη ΘΤΟΥΧΥ. 21. δοκεῖ] δοξάξει 1.0 ΥΝ. 22. πάσῃ] εἰ πάσῃ 

9ΧΥ. 48. εἰ Ψ. Ττεπά., ἐκ ΑΙά. Ξγ]Ο. Βε]]ς. Το. 40. ἡ συμπλοκὴ ππο. 

1ης]. Του. 4350 1. ἐστι] ἔσται Τοι. 



- 

κο ο ο ο ὐυμμμῥμὰἜ. 

το ώρομ  ο- 

ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ ΤΠ 34 δ5 ᾱ---το. Ι49 

αἵναγς τοαάγ {ο παπά, ἱπιαρίπαίίοη 15 ποῖ 5ο. Ἐιΐ (3) νετε Ώιεγ 
85 αοἰια[]γ τοα]ζεὰ Ιάεπεῖσα], ἱπιαριπαίίοη πσΏε Ῥαε Ροββεδδεά 

Ὦγ ενειγ απἰπιαΙ, ΤΗΐ5, Πονγενετ, ἶς ποῖ σεποα]]γ {πουρΏί {ο Ῥε 
τε ο.δε: ἴπε Ῥεε απά απί νγοι]ά 56εΠ1 {ο Ἠανε Ἱπιαρίπαίίοη, {πε 

 ΝΟΓΠ ννου]ά 56εεπα {ο Ῥε υνέλοιέ Ἱ. (4) Ειτίποτ, πε ρεΓοερίίοπ5 

οἱ {ἔλεα 6εηΠ8ες5 αἴς α5 51ο αἶνναγνς ἵπιας, οὐσ Ρἰοίατας Γοτπιεά ὮΥν 

ἀπιαρίπαίίοη αἴα {ο α ρτεαί εχίεπί [αἱδο, Απά, Ια511Υ, Ίο ἆο ποί, 

ψΝΠεΠ οί 8εηῃ5ε5 ατα νἰροτοικδἰγ απά οατε[α]]γ ἁῑτεοίεά {ονατάς 

τλεῖγ οῬ]εοῖ, 5αΥ Ε]ιαί 5ο] απάἆ δε] α ἐπίπσ “αρροεαις ” {πε ἵπιασα 

ο α πιαἩ: 1 ἶς οπΙγ νπεη νο ἆο ποξ ρετοεῖνε ἴπε οῬ]εοί εἰεατ]γ 

ἔλαί ἔπα αιεδίίοη οί ες ἐγι{Ώ ο: Γαἱ5ΙΕΥ ατίδε. Απά, α5 νο αἷά 

Ῥείοτα, Ρϊοέιτες οἱ ἱπιαρίπαίίοη ΡΓεδεηί {πεπιδε]νες ενεπ {ο ἴλοςε 

Ἀ/Ποδο εγες αΓε οἶοδοά, 
Νεϊπες, αραῖπ, ἶ5 Ιπιαρίπαίίοη αΠΥ οἱ {ποσα {αοι]εῖες ννΏῖο] 

ἸπνατίαΡβ]γ τενεα] 5 {τι{Ἡ: ας, {ος εχαπιρ]ς, δοἰεπίῖΠο Κπον]εάρα 

ος {ποιρΏέ: Ῥεοαυςδε ἱπιαρίπαίίοη ΠΙαΥ Ῥε {αἶἱ5δε ας ννε]] ας ΐτιαο, 
Τ{ τεπηαῖης {ος ας, (πε, {ο 5ες ΥΝΠείπεΓ ορἰπίοη, ΥΥΠΙοἩ ἶ5 Ῥοΐ] 

ἴτπε απά {αἱδε, «απ Ῥο Ιάεπίίπεά η] ἱπιαρίπαίίοηῃ. Βιαΐ ορίπίοη 

5 {οἱ]ονγεά ὮΥ Ῥε]ίεί: 1έ 5 ἱπιροδδίβ]ε, νπεπ Πο]άϊπρ απ ορίπίοη, 

πο {ο Ῥε]ενε {πε νίεννς νε ανα. ἈΒε]ϊεί, πον7ενετ, ἶ5 απ αἰτῖριέα 

ο{ πο Ῥτιίε Ῥεαςί, ννπεταας ἱπιαρίπαίίοη ἶ5 Ροβδεδ5εά Ὦυ πΙαηΥ. 

Ῥερίάες, ενετγ ορἰπίοη ἶ5 αεοοπιραπίεά ὮΥ Ῥε]εί, Ῥε]ίεί Ὦγ «οἩ- 

νἰοζίοπ, απά οοπνἰοξῖοη Ὦγ ΓαβδοΏ; απά ψΠΙΙε Ιπιασίπαίίοη ἶ5 α 

Ῥτορετίγ οί 5οπιε απίπια]5, ΓεᾶδοηΏ ἶ5 οἱ Ποπα. 1 {5 εἶεατ, ἴπεῃ, 

ἴπαί Ιπιαρίπαίίοη ἶ5 πεϊ(πετ ορίπίοη αἰεπάεά ὮΥ 5εΠ5δε-ρετορρίίοη, 

πος ασοαιτεά {Πτοιρ]ῃ 5εηςο-ρετοερίίοΠ, ΠΟΓ αραίη ἶ5 Τε πο οοπιΡί- 

παβίοη οἱ ορίπίοη απά 5εηςδο-ρετοερίίοη. Απά {οπι ἴπε {[αοῖ5 
αἰτειάγ οίαϊεά Τε 5 {αγίπει εν]άεπε {λαί Επί ορίηίοη ἆοες πο 

τείεΓ {ο 5οπιε(πίηπσ οἴπες {Παπ {πο οβ]εοί οἱ δεηδαίίοη, Ῥαΐ ἶ5 

τοβίτίο(εά {ο ἔ]λαί οἱ ν/πῖοἩ ννε Ἠανα Ρετοεερίίοῃ. Τῆας, {ος ἵῃπ- 

δίαπος, ἴξ πιαςδί Ῥε {πε οοπιῬίπα(ίοπ ο{ {Πο ορίπίοπ οἱ υΥΠίίε απἆ ο{ 

ἔ]πε δεηδα{ῖοη οἱ νγΠίέο νυπῖοἃ οοπςείἑαίες ἱπιαρίπαίίοη : Τε οαηπος 

Ρε {πα τεδυ]{ οἳ {πε ορίηίοη οἱ σοοά απά {πε 5εηςα{ίοη οΓ νγλῖέα. 

Τπε τεδι]{ οἱ 5αοἳ α {πεοιν ννοι]ά Ῥε έλαί ἱπιαρίπίης {5 {πα 
ἀῑτεοί ΟΠπ]κίπςσ οἱ οοποεϊνῖηςσ οἱ {πα οΡ]εοί οἱ Ρετοερίίοη. Φις] 

-. ἃ τεδυ]ξ, Ἡονγενετ, ἶ5 ἀϊτεοί]γ αἲ νατίαηοαε ΥΜΙΕἩ {αοῖ. ΟΡ]εοίς ἵπ 

τερατά {ο υυπῖοὮ α πιαπ’5 ορίπίοη οἵ οοποερίίοη ἶ5 ααίίε οογγεοξ, 

Ώ5δµππε απ ἵπιαρε υηλ]ο]ι {5 αἱοσεί]οι {αἶδε: {ια 5µΠ, {οΓ εχαπι- 
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ἅμα ὑπόληψω ἀληθῆ ἔχει, οἷον φαίνεται μὲν ὁ ἥλιος πο- 
η η , 3 - , ω) ε] , ω , 
διαῖος, πέπεισται ὃ εἶναι μείζων τῆς οἰκουμένης' συµβαί- 

6 11 

12 

α 3 ο ’ Δ 

νει οὖν ἦτοι ἀποβεβληκέναι τὴν ἑαυτοῦ ἀληθῆ δόξαν, ἣν εἶχε 
, [ω ΄ ΔΝ 3 λ θό δὲ 

σωζοµένου τοῦ πράγματος, μὴ ἐπιλαθόμενον µηδε µεταπει- 
ν Ν 

σθέντα, ἢ εἰ ἔτι ἔχει, ἀνάγκη τὴν αὐτὴν ἀληθῆ εἶναι καὶ 
Αα 3 Δ ΔΝ .ά 8 ” 

ψευδή. (ἀλλὰ ψευδὴς ἐγένετο, ὅτε λάθοι μεταπεσὸν τὸ πρᾶ- 
. ὃν οφ ΄ 3 ΔΝ ν» 3 39 ή ε γμα.) οὔτ' ἄρα ἕν τι τούτων ἐστὶν οὔτ' ἐκ τούτων ἡ Φαντα- 

Αα 9 Ν 
σία. ἀλλ ἐπειδή ἐστι κινηθέντος τουδὶ κιεῖσθαι ἕτερον ὑπὸ 

΄ ε Δ ΄ ’ ΄ ο) ω] . 3 ” 

τούτου, ἡ δὲ φαντασία κίνησίς τις δοκεῖ εἶναι καὶ οὐκ ἄνευ 
3 τς ’ 3 3 9 , αν. - » αἰσθήσεως γίγνεσθαι ἀλλ' αἰσθανομένοις καὶ ὧν αἴσθησις 

5 - ν  Ψ η πα ο Αα 9 , ἐστίν, ἔστι δὲ γίνεσθαι κίνησιν ὑπὸ τῆς ἐνεργείας τῆς αἰσθή- 
9 κκ ς ε ’ ο Α ων ο 3 ά 4 λ 

σεως, καὶ ταύτην ὁμοίαν ἀνάγκη εἶναι τῇ αἰσθήσει, εἴη ἂν 
ο δν Φ ν 9 . , 9 ” ν- κ... 9ὀ αὕτη ἡ κίνησις οὔτε ἄνευ αἰσθήσεως ἐνδεχομένη οὔτε μὴ αἴ- 

, ε ’ Λ Ν 3 3 ι . ” 

σθανοµένοις ὑπάρχειν, Καὶ πολλα κατ αὐτὴν καὶ ποιεῖν 

5 

9 , Α΄ ψ αμ ν 5 α 9 α - ς 
και πασχειν το εχον, και ειναι και ἀληθῆ και ψευδή. τουτο 

δὲ συμβαίνει διὰ τάδε. ἡ αἴσθησις τῶν μὲν ἰδίων ἀληθίς 

ἐστιν ἢ ὅτι ὀλίγιστον ἔχουσα τὸ ψεῦδος. δεύτερον δὲ τοῦ 

“συμβεβηκέναι ταῦτα" καὶ ἐνταῦθα ἠδη ἐνδέχεται διαψει- 

δεσθαι' ὅτι μὲν γὰρ λευκόν, οὐ ψεύδεται, εἰ δὲ τοῦτο τὸ 

λευκὸν ἢ ἄλλο τι, ψεύδεται. τρίτον δὲ τῶν κοινών καὶ ἑπομέ- 
α 8 

νων τοῖς συµβεβηκόσυ, οἷς ὑπάρχει τὰ ἴδια' λέγω δ᾽ οἷον 
ο] ο) ” 

κίνησις καὶ μέγεθος, ἃ συµβέβηκε τοῖς αἰσθητοῖς, περὶ ἃ 

6 τα µάλιστα ἤδη ἔστιν ἀπατηθῆναι κατὰ τὴν αἴσθησιν. ἡ δὲ 

4. πέπεισται ΘΤΟΧ Τοι., πεπίστευται Ἐν ΝΥ Ττεπᾶ,. || µείζω ἘΞΡΤΝΥ Του, 

6. ἐπιλανθανόμενον ΙΤ ΤΟΥ ΥΝΧ. δ. ἐγίνετο 1/90 ΥΧΥ. 12. αἰσθήσεις εἶσιν 

ΤΟΝΝ. το. συμβεβηκότος Χ, τοῦ ᾧ συµβέβηκε καὶ ταῦτα Α]ά. 9ΥΙΡ., τοῦ ὃ συµβέβηκε 

τούτοις οοΠΙ. ΤΟἵ. 21. διαψεύδεται 30) ΥΧΥ. 4. ἃ απίε συµβ. ο. ΘΤΟΥΝΥΝΧ. 
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Ρἱ6, Ῥεατς {Πε ἵπιασε οἱ Ρεῖπσ Ῥιΐ α [οο ἵπ 1ὲέ5 ἁἰαπηείετ, νηί]ε 
αἲ {πο 6αππε ἔῑπιο {λα οΏσεινει ἶ5 σοπνίησθά {παί ἴξ ἶ5 ἶαγσεΓ {απ 

ἴπε εατίῃ. Ἠετε, ἴπεπ, [Ππιαρίπαοη απάἀ ορἰπίοη α{ε αξ νατίαποε, 

απά ἵΓ ἱπιασίπαίίοη Ῥε ορἰπίοπ] οπε οἱ {ννο ἐλίπσς πιαδί τεδι]{. 
Ἐπίπες, να πιιδέ 5αγ, ἔἶπα π]αΠ, ἵπ Πανίης {Πί5 ἱπιαρίπα[ίομ, πιὰδε 

πανε {Ἡτοννη οϐ {νε (τις ορϊπίοη νΥλίοὮ Ἡς Παά ἵπ ρίεδεποε οἱ {πε 

{αοί νυΏῖ]ε Τξ γεπιαίπεά υαπα]{ετεά, απ]εςς Ἶνα αἴα ἴο 5αρροδα {αί 

Ἶε ας {ογροίίεπ ος Ῥεεπ Ἱεά {ο «ἶπαπρε Πὶς νίεννς, ο: ἵξ Ἡε 5εΙ11 

Ῥίερεινες Πΐ5 ορίπίοῃ, ἴπεπ Ιε {ο]]οι5 πεοεδδαγί]γ ἐλαί {ο 5απιο 

ορίπίοη ἶ5 ίταε απά {αἱδε. (ΟΕ «οατςε, ἵξ πι]σῃί Ῥε σαίά {ναί απ 

ορίπίοη Ρτενίοιδ]γ {ταο γνουµ]ά Ώεσοοπιε {αἱςε, ἵπ οᾶδο ἴπο οΡ]εοί 
Ίνετα {ο αἰέοι ἵπ {5 εἰατασίες νυϊέμοιξ ους οοσηίζαπος.) 

Ιπιαρἰπαέίοη, ἴπεῃ, ἶ5 ποίῖ {ο Ῥε Ιάεπίϊβοά νυν απγ οἱ {ἶεδε 

{αου]εῖε5, ποτ ἶ5 1έ {πε τεςδυ]έ οί {πεί οοπιβΙπα(ίοη. 1{ 15, πού/ενετ, 
ἃ Ίανν οἱ παίυτε ἴμαί πΊεπενεγ οπε οΡ]εοί 5 πιονεά, αποίΏεί 15 

πιονεά ὃν Π. Νου Ἱπιαρίπαίίοη ἶ5 {ΠοιρΠί {ο Ῥε α {οτπι οἱ 

ππονεππεπέ, απάἆ ἵ5 Ῥε]ενεά {ο Ῥε ἀερεπάεπί οἨη {1ο 56Π5ε5 5ο 

{αχ α5 ἴο ατίδε οΠΙγ ἵπ ἔλοσο πν]ιο Ρετοεῖνο, απά τε]α(ἰνε]γ {ο {πα 

ορ]εοί5 οἱ Ρετοερίίοη. Απά υηί]ε διοῖ πιονεπιεπέ πιςέ τοσι]έ 
{τοπι 5εη5ε α5 αοίια]]γ τεα]Ζεά, απά πισί Ιδε]{ Ῥε Ἱ]κε {λε 5εῃ8ε- 

Ρετοερίίοη, {Πΐ5δ πιονεππεηί, ἵε {οἱ1ουν5, «απ πεϊίπεγ οχἰδί υηελοιέ 
5εη5ε-ρετοερίίοη πο σαη ἵτ Ῥε {Πε ρίορεΓίγ οί αΏΥ {μαί ἆο ποε 
πανε Ρρετοερίέίνε Ρούνετς. Τί {οἱον/5, Παγίπες, {πας {πε ροδβεδ5ος 

ο{ {Πί5 {αου]{γ πιαγ Ὃε Ῥοΐίλμ ααίῖνε απά τεοεερίίνε ἴἵη πΙαΏΥ Ίναγ5 

τερατάίης ἵε, απά ἴπο ἱπιαρίπαίίοη Ιἴ5δε] Π]αΥ Ῥο Ῥοίμ ἴταο απἆ 

{αἱδα. ΤΗϊς τεδυα]ί5 {οπι {πε {ο]ονίπρ οοηβἰάετγαίίοπ5. Τῃε 

Ρετοερίίοη οἳ ἴπε ρατίῖοι]ατ αιαΠέῖες ο{ 5εΠΏ5ε ἶ5 ἴγις οἵ πιαΓγκεά 
ὮΥ {αἱδίεγ οπ]γ {ο λα 5πια]]εδί Ροβδίρ]ε ἆαρτεςο. Ἐμΐ, 5εοοπάΙγ, 

ἴπεια ἶ5 {λε Ρετοερίίοη οἱ {ο «οποοπιίἁαηςε οἱ {πεςδε αιαλ]ςς. 
Απά Πετε εττος ἶ5 ροδδίρ]ε: {ος νΠΙ]ᾳ 5εΠςδε ἶ5 πενεί πηϊδίακοῃ {η 

ελαῖ Έε οΡ]εοῖ ἶ5 {ου ἱηπδίαπες υΠίίε, ἵξ πιαγ Ῥε παδίακεη ας {ο 

πηπείπει ἵε ἵ5 {πῖς {(πίπςσ οἱ 5οπἹς οἴπει ορ]εοί ἴλπαί ἶ5 νΠίία. 

ΤΠΙτάΙψ, νε πηαδέ πηοίε {πε Ρρετοερίίοπ οἱ {Ἡε «ΟΠΙΠΙΟΠ 5οηςίρ]ες 
----Ἔαί ἶ5, ο ἴποδο Ρ{ορεΓίῖες ΥΥΠΙΟὮ αἴο αδδοοϊαίαά ν(Ἡ {Πε οἳ- 

1εοίς {ο ἹΠΙεὮ {πο ρατομίας απαΠείες Ῥεϊοης---δαοῖ οΡ]εοίς, 

;. παπιεϊγ, οἳ Ῥετοερίίοη α5 πἹονοπιεπέ απά πιαρηϊέιάς, ννλίοἃ ατα 

οοποοπηϊζαπίς οί δεηςίρ]ο ΡΏΕεΠΟΠΊεΠα, απά γη τεδροοί {ο ννΠῖοἩ 
ἴε 15 ραγομ]ατ]γ ροδδίδ]ε {ο Ρε ἀεοεῖνεά {π οἱ Ρρειοερίίοῃ. Φἱ6Π, 
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, ος) ΑΙ]. νι, , μ , ών. μα κίνησις ἡ ὑπὸ τῆς ἐνεργείας γινοµένη διοίσει τῆς αἰσθήσεως 
ο 3 9 ΄ ο ω) 3 ’ δν ε ΔΝ νά 

τῆς ἀπὸ τούτων τῶν τριών αἰσθήσεων, καὶ ἡ μὲν πρώτη πα- 
΄ ω 3 / 5 ’ ε .σὁ Ν ’ Ν ρούσης τῆς αἰσθήσεως ἀληθής, αἱ δ᾽ ἕτεραι καὶ παρούσης καὶ 

ε] , ω) λ Α 9 

ἀπούσης εἷεν ἂν ψευδεῖς, καὶ μάλιστα ὅταν πόρρω τὸ αἰσθη- 

Δ . 3 5 Δ . ” 3 Δ 3 / Ακ τὸν ᾖ. εἰ οὖν μηθὲν μὲν ἄλλο ἔχει τὰ εἰρημένα ἢ ἡ φαν- ο 
, ο Ὁ ν ι τασία, τοῦτο ὃ᾽ ἐστὶ τὸ λεχθέν, ἡ φαντασία ἂν εἴη κίνησις 4293. 

δτη ὑπὸ ϱῇ σθή ο »5., / δα δν 4 ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ᾽ ἐνέργειαν γιγνοµένη. ἐπεὶ ὃ ἢ 
κά Μ κό / 3 Ν ὶ Ψ δν ο) ΄ 
ὄψις µάλιστα αἰσθησίς ἐστι, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ φάους 
9 9 Ν » δ 15 εἴληφεν, ὅτι ἄνευ φωτὸς οὐκ ἔστιν ἰδεῖν. καὶ διὰ τὸ ἐμμένειν 

ΔΝ ε ’ ω) ία) αι ό Δ α] Φ.Α / 

καὶ ὁμοίως εἶναι ταῖς αἰσθήσεσι, πολλὰ κατ αὐτὰς πράτ- 6 
8 ζῴ Ν Ν ὃ Ν ΔΝ Ν ” φ ων Δ ’ τει τὰ ζφα, τὰ μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν νοῦν, οἷον τὰ θηρία, 

Δ ΔΝ Δ α ’ Δ ο) η [ή Δ / τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπικαλύπτεσθαι τὸν νοῦν ἐνίοτε πάθει ἢ νόσοις 
Α ο Φ ε » : κ ον Ὁ) , , 5 
ἢ ὕπνῳ, οἷον οἱ ἄνθρωποι. περὶ μὲν οὖν φαντασίας, τί ἐστι 

Ν Ν ο. | 3 ό Φ ον ῳ' πα καὶ διὰ τί ἐστι, εἴρήσθω ἐπὶ τοσοῦτον. : 

ΓΝ. Περὶ δὲ τοῦ µορίου τοῦ τῆς ψυχῆς ᾧ γινώσκει τε Ἡ ιο 

ψυχὴ καὶ φρονεῖ, εἴτε χωριστοῦ ὄντος εἴτε καὶ μὴ χωριστοῦ 

Ν ΄ 3 Ν 2 Ν ’ / ” 5 3 

κατα μέγεθος ἀλλὰ κατὰ λόγον, σκεπτέον τίν έχει δια- 

η Δ ο ν η Δ α 9 , 3 9 ο 
5 2 φοράν, και πως ποτε γινεται το νοειν. ευ δή εστι το νοειν 

ον ο ο οφ 
φ Ν, 6 , Ἀ. , Εν) Φε Ά ο - 
ωσπερ το αἰσθάνεσθαι, ι) πασχειν τι αν ει υπο του νοητου 

” ο 9 9 θὲ ες δ ο. δ λ δά . 
5 3 Ύ τι ΤΟιΟΥνΤΟΝ ετερογ. απαῦνε» αρα ει ειναι, Οεκτικον οετου 15 

” ν , ο 5 Δ λ ο Αιξ ορ ελ 
εἴδους και δυνάμει τοιουτον ἄλλα μη τοντο, και οµοιως εχειν, 

ο πμ οπτνν 

27. τῆς ἀπὸ] ἡ ἀπὸ Υ Α]ά. Τος. 30. αἰσθητήριν ΤΟΥ ΥΧ. 8ο. ἢ ἡ | 

φαντασία] ἢ μὴ φαντασίαν Ττεηά. 4303 2. γιγνομένης ΛΙά. ΒΥΙΡ. Ῥε]κ]ςε. 4. ἐστι οπῃ. 

ΘΤΟΝΥΥΝΣΧ. 5. ὁμοίως] ὁμοίας ΕΤΟΧ Του. ΄ το. τοῦ απίε τῆς οτη. ΤΦΤΟ ΝΧ. ᾿ 
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{πεπ, Ῥεῖπσ {πε νατγίπρ ἄεστοςς οἱ (ταίῃ ἵπ 5εη5δο-ρεΓεερίίοη, 
{ποτε ν] Ῥε α ἀΠετεπος ἵηπ {πε πιονεπιεπί νΠίο] τοςυ]ές {γοπι 

ἴπα ακετοῖδα οἱ ααο]ι οἱ {ἔπεςε {ητεε ρετοερίεϊνε {αου]εῖε, Της 

ἔλο πιονεπιεπέ ἵπ {ο Πτδί Ιηδίαποςα ἶ5 τας ΥΠΙ]ε {πα ρετοερίίοη 

Ιεδε]{ ἶ5 ρτεδεπ{: {ἶα πιονεπιεηίς ἵπ {πο οἴποες {νο «ᾶδες πηρΗί Ῥε 

Ῥοΐ]ι {π {λα ργεδεπος απά {π {λε αΏδεποες ο{ {πε 5εηδαἴίοη ΡοβδίβΙΥ 

{αἷδα: απά {λπῖς εδρεοία]]γ ἵπ αηΠΥ οαδε ἵπ ΥΠίοὮ {πο ορ]θοί οί 

5οηςαΐΐοη ἶ5 {αγ ἀῑδίαπί {τοπι 15 ο{ραη. 
Τ]ις, ἔπαῃ, 1 {πειτε ὃε ποϊλίπρ Ῥαΐε ἱπιασ]παίίοη ὙΥΠΙοΠ ρο5- 

5ε55ε» {πε αἰτῖριίες {μαί πανε Ῥεεῃ πιεποπεά, απά επί Ῥοε {πα 

{αου]γ νε Ίανε ἀεδοετίρεά, ἱπιαρϊπαίίοη υΠ] Ῥε α πιονεπιεπί 

τοδα]έπρ {ποπ {πο αοίιαὶ ορεταίῖοη οἳ ἴπε {αου]ίγ οἳ 5επ5α. 

'Απά, {ατίπετ, δίποε ἴξ ἶ5 {νο εγο-δὶσ]ί (ναί ἶ5 {πα πιοδίέ ἱπιροτίαηί 
50η56, ἱπιαριπαίίοη ας τεοείνεά 5 παπα οπι ΄ΗβΗί Ῥεοααςε 

νηέποιέ ΠρΏέ Τε 15 Ιπιροςείρ]ε {ο 568. Απά Ῥεσαιςε {με ΡίοίαΓες 

οἱ ἱπιασίπαίίοη οοπ{ίπιε {ο 5υβαῖςέ ἵπ α γναγ τεδεπιβ]ηρ {πε Ρρεί- 

εαρίίοης οἳ {πα 5εηςες, απἰπια]5 αοί {τοαιιεΠ{Ιγ ἵπ αοοοτάαποε ντα 

ἴια ρϊοίατες νλ]οὮ ἱπιαρίπαίίοη οΏείς, 5οπιε (45 ἶ5 {ο σ.δα ΥΠ 
Ὀτωία Ῥααςίς) Ῥεσαμςδε {Πε Πανέ πο {οι ο{ Γεδοῃ, οἴλειδ 

;.Ῥεσαιδα {λείτ Γεβδο ἶ5 αἲ πιες οΡβοιιτεά ὮΥ Ραδδίοη, οἵ ἀῑδεαᾶςε, 

οἵ 5ἱεερ, ἃ5 ἶ5 ἴἩε «.δο ΥΗ πιαῃ. Απά Πεταο νε οοπο]μάε ος 

αεσοιπέ οἱ {πε παίατο απάἆ οοπά(Ποης οἱ Ιπιασίπα{ίοῃ. 

6ΠΑΕΤΕΕ ΙΥ. 

ο Να παιδί πεχί ἀΐδοιςς {πο οορηϊεῖνο απάἆ ηκίπς ρατί ος 

5ου], νπείες {{ Ῥε δεραταίεά {Ποπι οἱΓ οἴπει πιοπία] {αοι]εῖες ος 

.πηείλοι Τε ἶ5 πο δεραταίαεά Ρρ]γείσα]]ν, Ῥαΐ Ῥε 5ο οπΙγ δΥ {ΠποιρΏί 

απά αὐδίταςίίοα, απἁ παπῖτο ναί {5 {με βρεοίΠο οΠαταοίες ο{ 

{ποιρΏί, απά ον ἵέε ἵ5 (παί αἲ 5οππε δίασο ΟΓ αποίµετ {ποιρ]έ 

Ῥερίης {ο ορείαίε. 
ο ΤΠπ]κίπς, νο πιαγ α5διπῃε, ἶ5 Ἱ]κε ΡετεερίίοΠ, απά, Ι{ 5ο, «ΟΠ- 

οἷοίς ΙΠ Ῥεΐπσ αΠεείεά ὮΥ {ἶιε ορ]οεί οἱ {ποιρΏί ος ἵη δοπιοίΠίπς 

εἷδα οἱ {λπί5 παίωτα. 1 .1κα 5δεηςε {ΠεΠ, {ποαρ]Πέ οἱ τοᾶδοη πιιςί Ῥα 

ποῖ επείτε]γ Ραδδῖνε, Ῥιΐέ τεοερίίνε οἱ {πο {οτπι---ἴπαί ἶ5, ἵέ πιιδε 

Ῥε ροίεη{ία]]γ Π]κο ἐί5 {οτπι, Ῥαΐέ ποῖ αείια]]γ Ιάεηίίσα] νε 1: 

1 νι] θίαπά, ἵπ {αοῖ, (ον/ατάς Τίς οΏ]εοίς ἵπ {πα 5απῃε τε]αίίοη α5 



, Αα ” ΔΝ ο) ο, 

84 οὐθέν ἐστιν ἐνεργείᾳ τών ὄντων πρὶν νοεῖν. διὸ οὐδὲ μεμῖχθαι 
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φ Ν 93 4 Δ Ν 3 ή 4“ Ν 9 ὥσπερ τὸ αἰσθητικὸν πρὸς τὰ αἰσθητά, οὕτω τὸν νοῦν πρὸς 
Δ ΄ ΄ ιά 9 α - 

τὰ νοητά. ἀνάγκη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἁμιγῆ εἶναι, ὧσ- 
Ν 3 / ο νο) 9ο 5 Ν ο 

περ φησὶν ᾿Αναξαγόρας, ἵνα κρατῇ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἵνα Ύνω- 
’ ρ ’ Δ ΄ Δ 3 ’ 9 5 .. 

ρίζῃ' παρεμφαινόµενον γὰρ κωλύει τὸ ἀλλότριον καὶ ἀντι-κο 

φράττει ὥστε μηδ αὐτοῦ εἶναι φύσιω µηδεµίαν ἀλλ ἢ 
΄ 9 ’ ε κά ’ ζω ωὸ μα 

ταύτην, ὅτι δυνατόν. ὁ ἄρα καλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς 
Ν ῳ) ν Μ ο) ΔΝ ε ε (λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖτι καὶ ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή) 

3” τον ο ’ Ἡ ΄ λ Ἆ ’ 

εὔλογον αὖὐτον τῷ σώματι ποιός τις γὰρ ἂν γίγνοιτο, ψυ- 15 
ΔΝ Ἆ / Ἀ ἊἎ 3” ’ ” σ - 3 ” χρὸς ἢ θερµός, ἢ κἂν ὄργανόν τι εἴη, ὥσπερ τῷ αἰσθητικῷ: 

Αα 5” 

νῦν ὃ οὐθέν ἐστιν. καὶ εὖ δὴ οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν εἶναι τό- 
ο 

πον εἰδῶν, πλὴν ὅτι οὖτε ὅλη ἀλλ᾽ ἡ νοητική, οὔτε ἐντελε- 
Δ 3). : κά 

6 5 χείᾳ ἀλλὰ δυνάµει τὰ εἴδη. ὅτι δ οὐχ ὁμοία ἡ ἀπάθεια 
ο α] φ' ΔΝ θὰ Φ Δ 9 4 ων 3 ” 

τοῦ αἰσθητικοῦ καὶ τοῦ νοητικοῦ, φανερὸν ἐπὶ τῶν αἰσθητηρίων 3ο 
χε τ 9 , ε 9 λ ε 9 , 9 να 

καὶ τῆς αἰσθήσεως. ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις οὐ δύναται αἰσθάνε- 

σθαι ἐκ τοῦ σφόδρα αἰσθητοῦ, οἷον ψόφου ἐκ τῶν μεγάλων 4299 - 
’ 3059 3 ο) 3 ω) / νι 5 ω) ” 

ψόφων, οὖδ ἐκ τῶν ἰσχυρών χρωμάτων καὶ ὀσμῶν οὔτε 

ὁρᾶν οὔτε ὀσμᾶσθαυ ἀλλ’ ὁ νοῦς ὅταν τι νοήσῃ σφόδρα νοη- 

τόν, οὐχ ἧττον νοεῖ τὰ ὑποδεέστερα, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον: τὸ 
Δ Ν 3 λ .) κά ’ ε Δ ΄ ο 6 ό μὲν γὰρ αἰσθητικὸν οὐκ ἄνευ σώματος, ὁ δὲ χωριστός. ὅταν ; 

ο πῳ Ὀ , ε 9 , ε 9 ορ 
δ᾽ οὕτως ἕκαστα γένηται ὡς ἐπιστήμων λέγεται ὁ κατ ἐνέρ- 

Αα δὲ ’ ϱ ὃ ’ Ε) ο) ὃ .] ε ” 

γειαν (τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν δύνηται ἐνεργεῖν δι αὐτοῦ), 
» Ν ε / Ν , δ , 3 Δ ε , 9 
εστι μεν οµοιως και τοτε νναμει πως, ου μην οµοιως και 

18. ἐπειδὴ ΘΌΝΥΝΧΥ. 35. γὰρ ἄν τις ΤΡΤΟΥΝΧ. 429) 1. οἷον 

τοῦ ψ. ΡΤΝΧΥ. 6. ὦς ὁ ἐπ. ΕΙ ΤΟΥΧ Τοι. 8. ὁμοίως Ρτ. οἵπ. Ρ. 

Ε Του. 
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Ελαί ἵπ νλ]ο] {νε {αοιμ]{γ οἱ 5εη8ε δίαπάς {ούνατάς {πο οΡ]εοί5 ο{ 

Ῥετοεερίίοη. Έεαδοπ {πεγείογε, δίἵποε ἴε ἐπίπ|κς ενειγ{λίης πιιιδέ 

Ῥο {τες {τοπ αἱ] αἀπιϊχίμτε, ἵπ οτἆει ἴ]παί, {ο δο {πο ΡΏταδα 

οἳ Απακαροτας, ἴξ πιαΥ τα]ε {ἔἶο υνοτ]ά---ελαί ἶ5, αεαῖτε Κπον/- 

Ἰεάρε: {ος {πα αἀ]αοεπί Ισ]ᾗί οἱ απγ {οτείση Ῥοάγ οβείγαοίς Ιτ 

απά οεἱῖρδας ἵε. Τ{5 νετ παίωτε, ἔπεῃ, ἶ5 ποίπίπς Ῥαέ ]μδὲ {πί5 

εοπιρτεμεηςίνε ροίεπ{αΙΙίγ : απἁ {ο τεαδοή---ἴλαί 15, επαξ {απο- 

οι {πτουιρ]Ώ ννπίοὮ {νε 5οιιἱ 15 ταξιοοϊπα(ῖνο απά {παπιες ποῖίοπς 

---ῖφ {πετείοτα, Ρτενίοιιθ]γ {ο {πο εχετεῖδε οἱ {ποιρΗΏί, αοαα]]γ 

Ιάεηῖσαἱ νι ποϊλῖης νυλῖς]ι εχῖςίς, 
ΤΠἱς οοηφἰἀαεταῖοηπ Ώενς Ἡον Ἱππρτοραρί]α ἴξ ἶ5 {παί ΓεᾶδοἩ 

εἹομ]ά Ῥα Ιπεογροταίεά πε {πα Ῥοάΐἱγ οιραηίσπα: {οί ἵξ 5ο, ἵέ 

νου]ά ο οἵ 5οπιο ἀεπβηῖίε «Ἰαταοίες, εἶπει οί οἱ οοἰἀ, οἱ ἴε 

π/ομ]ά Ἠαναο 5οπις οἴσαπ {ος ἴτ5 ορεΓαίίοῃ, δέ αξ ἵ5δ {πε οαδα 

η 8εῃδα. ῬΒμΐ, α5 πιαίίετ οἱ {αοῖ, {65ο ας ποίΠμίπο οἱ 

επῖς εἰατασίετ. Τποετε ἶ5δ {τιίΠ, ἴοο, ἵπ {Πε νίε οἳ ἴποδε 
πο 54Υ ἴε 5οιἱ ἶ5 {ο 5οµτοε ΟΓ Ρεπεταὶ Ιάεας: οπ]ν Τε ἶ5 

κου] ποῖ α5 α υηλοίε Ῥιέ ἵπ 15 {αου]ίγ οἱ {οᾶδοῃπ: απἀ {πα 

{οτπῃ5 οἵ ἰάεας ἵπ αιερίίοηῃ εχἰσί πηΠῖΠ {ο παπά, ποί α5 ϱη- 

ἀονπιαηῖς πΥπ]ο] νε αἰτεαάγ ροδ5ε55, Ῥαΐ οηΙγ α5 «αραςῖείες {ο 

Ῥο ἀενε]ορεά. 
Τῃε ἀπετεπος, Ἱούνενετ, Ῥείνεεπ {ο ἱπιραδαϊνίγ οἱ {πα 

{αου]γ οἳ τεᾶδοη απάἆ οἱ {πο {αοιΙγ οἳ 8εῃδε ἵ5 οἶεας Ποπ α 

οοηβἰἀεταίῖοη οἱ {πε οἵσαπ5 απά {πε ρίοςςδ5ε5 Οἱ 5εΠ5ε-Ρε(οεῥ- 

Ποπ. Ῥεπςε, {ος εχαπιρ]ε, ἵ5 ἀπαΡ]ε {ο αοαιίτε Ρρετοεερίίοῦ (οπι 

4η ορ]εοξ νυΏίς] ἶ5 ἵΠ ἴοο στεαί εχοεςς---οαηποί, ἴο ἴακα απ ἵῃ- 

βίαποε, Ρετοεῖνε 5ουπά {Ποπ εχίτεπιεϊγ Ιοιιά ποῖδες, ΠοΓ 5εε πος 

φπιε]] αηγ{μίπσ {ποπ ἴοο νἰο]επί οοἶουτ5 απά οἀοιτς. Ἐεᾶδο, οἨ 

πα οοηίΓα«γ, Ὢπεη ε αρρ]ίες Ι{δε]Γ {ο δοπιείΠίης εχίτεπιε!]υ ἵη- 

"Τε]]εοίια], ἆοες πο Ιεδδεῃ Ῥαΐ ταίπες Ιπογεαδες 15 ῬονγεΓ ο 
Επἰηκίης Ιη{ετίος οῬ]εοί5, {πο εχρ]απαίίοη Ῥείπςρ ἴμαί {λε [αου]ίγ 

οἱ 5εη»ε ἶ5 ποῖ ἱπάερεπάεηπί οἱ {πε Ῥοάγ, ηνπεΓεᾶς Γεᾶδοη ἵ5 δερᾶ- 

ταῖεά {Ποπ Ἱ. Απά δἵπος ΓΕΔ5ΟΠ Ῥεοοπῃες 6αςὮ ο{ 5 οΡ]θοίς ἵπ 

ἴλοα 5εΏςε ἵπ υΥη]ο]ι Ἡςε νο {5 ἵπ αοίια] Ῥοβδεδδίοπ οἱ Κπον]εάσε 

ἶ9 ἀεεοτίρεά α5 Ἱποννίης---πίς τοδυ]ίπρ νε Ἡε οΏη αρρὶν Πΐ5 
Κπον]εάσε Ὦυ Πϊπιθεϊ{---ε]ε τεᾶδοΏ 5 α ἀενε]ορεά «αραοίγ ἴ5 

αἴππί]ας {ο ναί ἵε ννας Ρτενίοιιδ]γ α5 α ΠἹεία ΙΠΙΟΓΠΙΕά {αου]έγ 

Πουρ]ῃ πο {πε 58πιε α5 Ὑπαί Ιέ Ίνα Ῥείοτε ἴξε Ιεαιπεά ος 
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ο) ο) 3 εν ’ / : πρὶν μαθεῖν ἢ εὑρεῖν. καὶ αὐτὸς δὲ αὑτὸν τότε δύναται νο- 
. ς ρ ο λα 

ω) 4 Ν ϐ 7 εἲν. ἐπεὶ ὃ ἄλλο ἐστὶ τὸ μέγεθος καὶ τὸ µεγέθει εἶναι Καὶ ιο 

3 3 

ὕδωρ καὶ ὕδατι εἶναι (οὕτω δὲ καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων πολλών, ἀλλ 

3 ου κ ’ . ο αν αν Ν κε ε] ν ΔΝ Ν - οὐκ ἐπὶ πάντων ἐπ ἐνίων γὰρ ταῦὐτόν ἐστι') τὸ σαρκὶ εἶναι 

ε Δ Σι 

καὶ σάρκα ἢ ἄλλῳ ἢ ἄλλως ἔχοντι κρίνει ἡ γὰρ σὰρξ 

οὐκ ἄνευ τῆς ὕλης, ἀλλ᾽ ὥσπερ τὸ σιµόν, τόδε ἐν τῷδε. τῷ 

Α 9 μὲν οὖν αἰσθητικῷ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν κρίνει καὶ ὧν 15 

λόγος τις ἡ σάρξ' ἄλλῳ δὲ ἤτοι χωριστῷ, ἢ ὡς ἡ κεκλα- 

, ” Α ε ν φ 9 α π οι ος ] σµένη ἔχει πρὸς αὐτὴν ὅταν ἐκταθῃ, τὸ σαρκὶ εἶναι κρί- . 

- ά Ν 8 

«θνει πάλιν δ ἐπὶ τῶν ἐν ἀφαιρέσει ὄντων τὸ εὐθὺ ὡς τὸ 

ες λ φ) ΑΦΗ Δ δὲ αι” εκ 5 φ ᾿ 

σιμόν' μετὰ συνεχοῦς γάρ' τὸ δὲ τί ἦν εἶναι, εἰ ἔστιν ἕτερον 

Αα ν τὸ εὐθεῖ εἶναι καὶ τὸ εὐθύ, ἄλλῳ' ἔστω γὰρ δυάς, ἑτέρῳ το 

9 Φε ὖς ά α κ Ψ » ε ν ν 
αρα ετερως εχοντι κρινει. καν όλως αρα «ὠς χωριστα τα 

. -ν 
- 
κ. 
3. 
” 

-ἳ 

“ . 
ι 

ωὴ ϱ/ .ά Δ Ἆ Ν ΔΝ ω) 3 

6ο πράγματα τῆς Όλης, οὕτω καὶ τὰ περὶ τὸν νοῦν. ἀπορήσειε 

Ψ 9 8 α ε ο' 3 ΔΝ Να ΔΝ ΔΝ Ν΄ ΔΝ 

ὃ ἄν τις, εἰ ὁ νοῦς ἁπλοῦν ἐστὶ καὶ ἀπαθὲς καὶ μηθενὶ μηθὲν 

ν νι ο κ 8 α ο δ 3 Ν 
ἔχει κοινόν, ὥσπερ φησὶν ᾿Αναξαγόρας, πὠς νοήσει, εἰ τὸ | 

α ’ δα, | πν ” Ν α [ο] ε ΄ ΔΝ 

νοειν πασχειν τι εστιν" [| γαρ τιυ κοινον ἀμφοῖν υ”παρχει, ΤΟ 25 

ΔΝ ω) ο) Ἆ ΔΝ ΄ 4 δ’ 3” Ν Να ης 

5 1ο μεν ποιτειν δοκεῖ το δὲ πασχειγ. ετι ει ΨΟΊΏΤΟΣ5 και αυτος. 

[ο] ” - ε 

ἢ γὰρ τοῖς ἄλλοις ὁ νοῦς ὑπάρξει, εἰ μὴ κατ ἄλλο αὐτὸς 

11. καὶ τὸ ὕδατι Ἑ.. 13. ἔχοντι οπι. Ε1,9 0 Υ. || κρίνει ὁ νοῦς ἡ ΕΙ, Αἱά. 

16. ἡ ο. ΦΌΥΥΧ. πο. ἄλλο ΤΥΧ Βι. αχ. καὶ οτι. ΤΦΤΟΝΧ. | 
ἄρα οπῃ. Ρχ. Ἑ.. 23. ἁπλοῦς Υ. 
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ο: απά 1 πια ἵπ ἴλπὶς Εβπαὶ δίασε Ῥο. οαἷά {ο Ελπίς 
ἴδε][. | 
Τε ἀῑπετοπος Ῥείνγοσι 5οΏ5ο απάἁ ΓΘᾷΦΟΠ ΠΙαΥ Ὃε εχΠΙρίεεάἆ 

αἶςο ἵπ Πῖ πιαηποτ.] Τ]ετε ἶ5 α ἀϊβετεπος Ῥείνιεεη πιαρη[αάα 
«5 α ἵπιρ]ε [αεί απά πιασηίαἆε ας α τεαὶ ποίίομ, ]αδί α5 {πειτε ἴ5 
Ῥείψεεη νιαίετ απά 15 εδδεπ/{ίαἱ Ρείπςσ: αξ ἱπάεεά α οἱπιί]ας ἀῑ[ει- 

'..επςε Ἱο]άς σοοά ἵπ πιοσ ἐλίπος, ἐμοιισ]ι πο ἵη αἩί, ἔπετο Ῥεΐπο 
. 8οππς αΏοίτασί οὐ]εσίο ἵπ ννλῖο] πιαέτετ απἁ {οτπι οοπιθίπο {ο- 

Ρεί]ετ Ιπίο οπς. Τί ἶ5 επ εἶμει ὮΥ α ἀἰβετεπί [αου]έγ, οἵ ΡΥ α 
 [αου]ε ἀἰπετεπείγ αρρ[ῖος, έἶλαί Εἶο παἶπά Ἱπάσος οἱ Εἶνο οδδοπεῖα] 

ο παίιτε ος Πεςῃ απἆ αἰπιρίε βαςἩ Ιεδε]ί, Ῥεσαιδα Πες] ἆἅοες πο 

εχἰδί Ἱπάερεπάεπί]γ οἱ πιαξίες, Ῥαΐ ἶς, Π]κα απιὈποβεάπεςς, α΄ 
ἀεβπίτε {αοί ἵπ οοποτείε οχΡρΓεβδίοῃ. ἉΛΙΕἩ {λε {αοι]ίγ οἱ 5εη5α 
Τε ἀἰδοτιπιίπαίες {]ιε Ἠοί απάἁ οοἱἰά απἀ ἴοδε αια]ξίες οἱ υνμίο]ι 
ΠεδΏ Ριεδεπίς5 15 γη α οστίαϊη αβρεοῖ, ΨΊετεας νε αποί]ιες 

{αου]έγ, εἰἴελετ 5οραταίοά {Τοπι {πα {οτπῃες οἵ ςίαπάΐπρ {ο {ε {π {πα 

βαπ1ς τε]αίίοπ ας ἔμο Ῥεηέ Ἱίηα ἔο ἔπα 5απῃο ]ΐπο νε ογαϊρηίεπες, 
-1Ε ]αάσες ο{ {νε εδεπεῖα| ποξῖοη ο{ Πας]. 

3 Απά {Πίς ἀῑδεπείίοη Ἠο]άς σοοά αἶδο οἳ αβείταςε οοποαρίίοΠς. 

 ΤΙε αίμα] οἰταίσΏί Ππα, α5 οσουργίπς οοπΕίπιιοµς 9Ραος, Γοδοπιθ]ες 

ο εοποτείε πιαϊετία]Ιν αχρτοβδεά 5ΠΙΏποδε; ν/Ίστεας {1ο 655οΠ- 
μα] ίάεα, 1{ νε αἱ]ουν α ἀϊ[ετεπος Ῥείέψαεπ έλα ποίίοπ οἱ σἰταἰρ]ιί- 

προς απά ἴμε οἰπιρία αἰταἰρηέ πο, πιαςί Ῥο τουορηΐσεά ὮΥ 5οπιο 
- οίμει [που]. Απά πονν 5Ἴρροσο ἐπαί νο ἆαβπο Ελα ἷάσα οΓ 

-.ἰταϊρ]Ώίποςς α5 ἁια]ῖέγ. Τὲε πιαςέ Ῥε νηἩ α ἀἰ[οτοπε ος ἀϊΠετεπεῖ]ν 
αρρ]ίεά {αοι]6γ εἶναι πα]πά ]αάρες οἱ είς τεα] Ἰάσα: απἀ σεπετα]]γ 

- ]αδί ας ίπε {οσΠ]5 ΟΓ 5εῃ5ο σαΠ Ῥα δεραταῖεά {τοπι Ενα πιαίίος ἵη 

ο νε εν ατα επηροάίοά, 5ο αἶδο σαη να ταν α ἀῑδείηοίίοη 
- Ῥεμνεεῃ ἔπε ἀϊβετεπέ αρρ]ἱσαξῖοης οἱ ἐποιισᾖέ. 
οσο Πε αιεδίίοη πιὶσηέ, πούνενςετ, ΠεΓα Ρε ταϊδεί----Ηουν, ἵ{ {θαδοΠ 

1 υποοππρουπάεά απἁ υπαβεοίεά ὮΥ ἱπιρτεδδίομς, απά ας, αξ 

Άπαχαροτας ππαϊηίαῖης, πο οοπιπηιπίέ νηέἩ οίμει οΡ]οοίς--- 

πουν ἶ5 1 {ο ΕΠίπίς ορ]εοί», {{ Οἱπ]κίηρ Ῥε α 5οτί οί τοοερενίεΥ; 

ο το Πτι 6 οπ]γ ἵπ 5ο {αΓ α5 ἔμοτα ἶ δοπιο(Πίπσ «ΟΠΊΠΠΟΠ {ο (νο 

ο ορ]εοῖ Ε]λαί {λε οπε ἶς {ΠοιρΏέ {ο Ρτοάιος, ἔλε ο]ες {ο τεσεῖνο 

8η Ἱπιρτεβδίοῃ. Απά ἔἶε Γατίπει ααεδίίοη παρ] Ρο ταῖδεά ννηεί]ος 

ΤΕΆΦΟΠ Ιδε]{ «αῃ Ῥο απ ορ]εοί οἱ ἔποισ]ῃε. Έοι εἰέμεί Γ6ᾶδοῃ 

πιηδί Ῥε απ αἰτῖριίο οἱ οἴλει (Πίπσς ας ννε]], ἵπ σπα {έ Ὦο Πο]ά 



μι --ὲ 
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νοήτός, ἓν δέ τε τὸ νοητὸν εἴδει, ἡ μεμιγµένον τι ἕξει, ὃ 

5 λ ) Ν ’ Δ ποιεῖ νοητὸν αὐτὸν ὥσπερ τἆλλα. ἢ τὸ μὲν πάσχειν κατὰ 

, . ν , ο δ , ο. « Δ 
κοιΨον τι. διὸ ειρηται προτερογ, οτι υναµει πως εστι τα ΨΟΊΏΤά 2ο 

πι 9 - Α ο . ϱ ά 

ὁ νοῦς, ἀλλ᾽ ἐντελεχείᾳ οὐδέν, πρὶν ἂν νοῃ. δεῖ δ' οὕτως ὥσ- 

8 ο 9 , ν περ ἐν γραμματείῳ ᾧ μηθὲν ὑπάρχει ἐντελεχείᾳ γεγραμ- 499' 

/ ο / ..ν - ο ΔΝ 3. ὃ Δ ων / Ε] µένον' ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῦ νοῦ. καὶ αὐτὸς δὲ νοητός ἐστιν 

σ Δ ΄ 9 3 Δ ων γ φ Ἆ 5 ών 

ὠσπερ Τα νοητά. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτό ἐστι 

Δ Α Ν ΔΝ , ε Ἆ 3 ΄ ε 0 Ν Ν 

τὸ νοοῦν καὶ τὸ νοούµενον' ἢ γὰρ ἐπιστήμη η θεωρητικὴ καὶ 

λ 9 3 ὃν) Δ ες δα Αα Ν ολ ο) ΔΝ 3 τὸ οὕτως ἐπιστητὸν τὸ αὐτό ἐστιν' τοῦ δὲ μὴ ἀεὶ νοεῖν τὸ αἴ- 5 

5 , 5 ν α ν ο , ο , 
τιον ἐπισκεπτέον' ἐν δὲ τοῖς ἔχουσιν ὕλην δυνάµει ἕκαστόν 

3 Α ιο) ν . , ΔΝ 5 ε ην Αα ” 

ἐστι τών νοητὠν. «στ ἐκείνοις μὲν οὐχ ὑπάρξει νοῦς (ἄνευ 

Δ ο ε ο ιν ο κ Αα Δ γὰρ ὕλης δύναμις ὁ νοῦς τῶν τοιούτων), ἐκείνω δὲ τὸ νοητὸν 

ε ΄ 

ὑπάρξει. 

3 Δ ο ε Υ. ᾿Ἐπεὶ δ ὥσπερ ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει ἐστί τι τὸ μὲν το 

ύλ κ , ( ῦτ' δὲ ἁ [ή ὃ ΄ 3 ο) ο 
ὕλη ἑκάστῳ γένει (τοῦτο δὲ ὃ πάντα δυνάµει ἐκεῖνα), ἕτερον 

π 4 ” 3 , - ο) ιό ωὶ ε ΄ δὲ τὸ αἴτιον καὶ ποιητικόν, τῷ ποιεῖν πάντα, οἷον ἡ τέχνη 

3ο. διείρηται 8. || διὸ εἴρηται Α]ά. διῄρηται Υα]ς. 31. ἂν] ἂν μὴ ΙΝΥ. 

43981. ᾧοπ. Ε9Ό ΥΧΥγ | ὑπάρχεν 50ΥΧ. δ. δύναμίς ἐστιν ὁ Τ,/5ΏΌΥΥΥΧ. 

11. ὅ] οι, Υ, ὅτι Ὁν Χ. 14. τῷ] ὃ τῶ1,ΤΧ. 
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ο Ῥχῃαπ οὐ]εοί οἵ ἐποισΏί ποί {μτοιρ] απηγἰλίπρ ουἑδῖάς 1ῑςε]{, 
Ραί ΡΙΥ ἵπ απά Ὦγ Ιδε]{, απἆ 5αρρορίηπρ {ναί {λε ορ]εεί οί 
ἴποις Ὡξ 15 αἱνγαγς φοπιε(μίησ Ἡοπιοδεπεοις: ος Τξ πιαδί Ἠανα 

5οπης εἰεπιεπὲ οοπιροµπάεά γε ξ ννπῖοἩ ππα]κες 1έ «αραΡΙε οί 

Ρεΐπς ἐποιρ]ί κα οίμες τααὶ ἐλίπσς. Όἵ πιαγ νε ποῖ ταίἶε Πο]ά 

Εμαί ἴπε τεοερεϊνίεν οἱ τεβδοΏ ἵ5 Ρροςεῖβ]ε οπΙγ ἵπ νίτέαε οἳ 5οΠ16 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ εἰεπιεΏεὸ Απά Πεποα ἴε ηαδ Ῥεεπ αἰτεαάγ δαϊά ἔαί 

ΤΕΒΣΟΠ ἶ5 ἵπ α ΊΥαΥ ΡροίεπίΙα]Ιγ οπο γη ἴπο ἰάεας οἱ {685οΗ, 
ἴπουρΏ Τε ἵ5 αοίια]]γ ποϊλίησ Ῥαΐέ α πηεγο οαραοϊίγ Ῥε[ίοτε {πα 

εχετοείδε οἱ {ποιρηῖ. λε πιαδί 5Ἴρροσδε, ἵη 5ΠοΓΕ, {]λαί ἴπε Ῥτο- 

οε5ς οἱ {ἐποισηί 15 Πα Εἶαί οἱ υτίάπσ οἩἳ α Ὑπθης-ἴαρ]εί οἩ 

γλπίο] ποίβμίησ ἶ5 γεί αοϊια]]γ ντίίεῃ. 

Τῃας ἴ]ε γεβδοη σαηπ Ῥε ἐποιρΏί ]ιδέ ἵΠ ἔπο 8αΠης ΥΝΥΑΥ α5 «8Ἠ 

ορ]εοῖς οἱ {ποιρΏί σεπετα]]γ. [Έοι 5αοῖς ορ]εοίς οἱ {ποιρΏί αΓα 
εἴπει ἱπιπιατετία] ος πιαϊετία].] Νου ἵπ ἔπο «.ἆδε οἱ ἱπιπιαίϊετία] 

οβ]εείς, {πε 5αβ]εοί ἐπ]πχκίπο απάἆ {πε οβ]εοί {πουσΏίέ αγε οπε απά 

{πε 5απηε: ]μδί α5 δρεει]αίίνε δοίεποε ἶ5 εφιΙνα]επί {ο {Πε οβ]εοίς 

απά Ίάεας οἱ δρεοι]α(ῖνε Κπον]εάσε (α {[αοί, ἵε 5 ἴτας, ν]]ο] 

Ίεανες {πε αιεςέίοη---ΝἩΥ ννε ἆο ποίῖ αἶνναγς ἐλ]π]ς, ἴο Ῥε ἱπνεςίί- 

σαΐεά). ΊΤπ {πε σα5ε, οἩ {πο οοπίταςγ, οἱ ἴποςε οΡ]εοίβ νυπίο] αΓα 

Ἱπρεάάεά ἵπ πιαίίες, εαοῖι οί {ο ἰάθας οἳ τεαδοη ἶδ ΡΓεδεΠί, ΙΓ 

οπ]γ Ρροίεπ{α]]γ απάἆ ἱπιρ]αΙίγ. Απά {πας τεαδοῃ ἵ5 ποῖ {ο Ῥα 
τεσατάεά ας Ῥε]οησίηπρ {ο απἆ σονειπεά Ὦν ἔλε (πίησς ο{ 5εη5α 
(Γεαδοη Ρεΐηπς α {αου]ίγ Ιπάερεπάεηπί οἱ {πε πιαίίετ οἱ 5μοἳ οἳ- 

1εςίς), Ῥι{ {νε υνοτ]ά οἱ {ιοιρΏέ πιαδί Ῥε τερατάεά ας Ρε]οπσίπς 

ἴο απά τερα]αίεά Ὦγ {εαδοῃ. 

6ΗΔΑΡΤΕΕ Υ. 

ΤΠε 5απιε ἀϊῄετεηοςσς, Ἡούγενεί, αξ αἴο {οιπά ἵπ παίητα αδα 

ππο]ε πιιδί ὃε εἸαταςίοατίδεῖς αἷςο οἱ {πε 5ου]. Ἀουν ἵΠ παίατε {]ιοΓο 

5 οη {πε οπε παπά {λαί ννπίς] αοίς αξ πιαϊοτία] 5αΏ5έγαξιπα {ο θας] 

εἷαςς οἱ οΡ]εείς, ἐπίς Ῥείηςσ {ναί υνπίοὮ ἶ9 ροίεπ{ία]]γ αἰἱ οἱ {παπι : 

οη {πε οίἴπει Παπά, {ἶπετα ἶ5 {πο εἰοπιοεπί ννΠίοὮ ἶ5 σ«αιδαὶ απάἆ 

ετεαίῖνε ἵπ νΊτίαε οἱ 15 ρτοάμεῖῃπσ αἱ! (λίπος, απἁ νγλ]ο] δίαπάς 

{ονγατάς {πα οἴπει ἵπ {λα 5απιο γε]αίίοῃ αξ {ἴλπαί ἵπ νηίοὮα ατί 
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΄ μὴν - ϱ κ. 

πρὸς τὴν ὕλην πέπονθεν, ἀνάγκη καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὁ ὄνχειν 

’ Ν ΄ κκ ε ΔΝ ῳ' [ῷ' ο] ΄ . 

ταύτας τὰς διαφοράς. καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα 

γίνεσθαι, ὁ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν, ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς' 

’ ή Ν ΔΝ ω) ω) Ν ΄ 3 ΄ 

τρόπον γάρ τινα καὶ τὸ φώς ποιεῖὶ τὰ δυνάµει ὄντα χρώ- 

3 ’ , ον ε ω) : 9 9 

µατα ἐνεργείᾳ χρώματα. καὶ οὗτος ὁ νοῦς χωριστὸς καὶ 

5 Ν ον / α  ρνσν Ἀ Ε] , 3 λ . , 
65 ἁμιγὴς καὶ ἀπαθής, τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνεργείᾳ. ἀεὶ γὰρ τιµιώτε- 

απ Αα Αα , ΔΝ Ν Μι 8 ος 

ῥρον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλης. τὸ ὃ 

5 / 3 ε 3 3 ΄ ν] ό ων) / - ε δὲ 

αυτό ἐστιν ἡ κατ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι ἡ δὲ 

Ν , ή / 3 δι δὴ ἅνν Ν 303 / κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνῳ. 

3 ο) 3 σα ] μα ος ν ν) ω) Ν ἂν Ν ΄ Ὃν 

ἀλλ᾽ οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δ οὐ νοεῖ. χωρισθεὶς δ) ἐστὶ µόνον 
ασ. ο 3 ῤ ΔΝ α /” .] ’ Ν 5, - ] 

τοῦθ' ὅπερ ἐστί, καὶ τοῦτο µόνον ἀθάνατον καὶ ἀῑδιον. οὐ 

, ὃ , ο ο. Ν 3 θ / ε δὲ θ Ν 

μνημονεύοµεν δέ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαθές,  ὁ δὲ παθητικὸς 

ο) ’ . ν ’ 3/1) ο) 

νοῦς φΦθαρτός, καὶ ἄνευ τούτου οὐθὲν νοεῖ. 

ΞΝΙ. Ἡ μὲν οὖν τῶν ἀἁδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περὶ ἃ 

οὐκ ἔστι τὸ ψεῦδος' ἐν οἷς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές, 

’ ’ 3” ή ο ἁ » ΄ » 

σύνθεσίς τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ ἓν ὄντων, καθάπερ Ἔμπεδο- 

Αα 8 α΄ ἡ 

κλῆς ἔφη “"ᾗ πολλών μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν," 

” ί0 θ ζωὴ λέ ο . ον ιά 

έπειτα συντίθεσθαι τῇ φιλίᾳ. οὕτω καὶ ταῦτα κεχωρισµένα βο 

’ 1 ο σι ΄ λε ή Δ Ν 62 συντίθεται, οἷον τὸ ἀσύμμετρον καὶ ἡ διάµετρος. ἂν δὲ γενο- 

18. ἀπαθὴς καὶ ἁμιγὴς ΕΙ,. Ττεπά, Ῥε]κ]ς. || ἐνεργείᾳ] ἐνέργεια Του. 10. 

τὸ δ᾽ αὐτό] αὐτό δ ΘΤΟΥΥΝΧΥ. 41. οὐδὲ χρονῴ] οὐ χρ. ἘΙ.. τεπάἁ. Ῥε]κ]ς. 

2. οὐχ οπι. ΊΝΥ. ΤΟΥ. «81. συντίθεται] συντίθεσθαι ΘΤΝ ΝΥ. | διάµετρος 

ᾖ τὸ σύμμετρον καὶ ἡ διάµετρος Ἠ. Του. Θἰπιρ]ο, ΙΙ γενομένων] Ὑινομένων ΥΝΧ 

Ττεηά. 
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ῥ . δίαπάς {οννατάς {ἔἶιε πιαϊοτίῖα]ἰ5 οἨ υνΠίς] Τξ οροταίε». ΤΠΙ5 {οβδοῃ 
ἶ, ΟΠ ο οπο Παπά, οἱ δις] α οἸαγασίε αξ {ο ὄεεοπε αἱ ἐπίηρς, 

ο οἩη ἴῃπε οἴπεΓ παπά οΓ 516] α παίιτε ας {ο εγεαίε αἲἱ επίΠςς, αοίίῃς 
ο ἔεη πηαο] {Π Ελα δ8πΠς ΥΥΑΥ ἂ5 5ΟΠΊ6 Ροδίἶνο αια[ί6γ, διιοῖι α5 Γὸς 

Ἱηδίαπος Πσῆίε: {ος ΗρΏί αἷδο ἵη α γναγ οΓεαίες αοίααὶ οιῖ οί 
Ροΐεη/{ῖαἰ οοἶοι. 

ΤΠἱ5 ρ]αδο οΓ {6αδοΏ ἶ5 5εραταίο {οπι απά αποοπιρουιπάαάἆ 

γη πιαζετία] οοπάϊέίοηπς, απάἀ, Ῥεΐησ ἵηπ 15 ορδεπ{ίαὶ οματασίες 

{1 απά αεἰια]]γ τεα]]Ζεὰ, Ιέ ἵ5 ποῖ δυβ]εοί {ο ἱπιρτεβδίοῃς {Τοπι 

πη(πουέ: {ος {πε ογοα(ῖνα ἶ5 ἵῃ ΕνΕΓΥ οᾶδε ποτε Ποποιγαδίε (λατ 
ἴπο Ρραδοίνε, ]μ5ί ας {πο οπἱρίπαίίπρ Ρεϊποίρὶε ἱ5 δαροτίοί {ο ἔλα 

πιαίίες νυΏίο] ΤΕ {οΓΠῃ5. Απά ας, (ποιςδ]Ἡ Κπον]οεάσο ἂδ απ ας- 

ταα]]γ τεα]χεά οοπάϊείοη ἶ5 Ιάεηεῖσαὶ ννϊε] 185 οΡ]εςί, ἐπί5 Κπον- 
Ἰεάσε α5 α ροϊεπί{ῖαΙ οαραοίγ 5 ἵηπ {πιο Ρτίοςί ἵῃ ἴπο Ἱπάϊνίάμα], 
{ποισ] ἵπ απῖνειςδα] εχἰςίεπεε ἵε ἶ5 ποίῖ ονεῃ ἵπ {πιο {λΏις Ρρτίοί {ο 
αοίααὶ {ποισαί. Επτίῃες, Εΐ5 ετεαίίνα τεᾶδοπ ἆἄοεςδ ποίῖ αἲ οπο 

Επιε ἐΠίπ]ς, αἲ αποίµετ ἔἴπιε ποίῖ ἐλΙπ]ς: Πε Εηϊςς εἴετηα]]γ :] απἆ 

ΊπεΠ δεραταίεά {Τοπι {πε Ῥοάγ ἵτ τεπιαίης ποίμίηρ Ῥαΐ ννπαί ἴέ 
εδεεη{ἶα]]γ ἶ5δ: απἀ {πας Ιε ἶ5 αἶοπε ἱπιπιοτίαὶ απἀ εἰετπα]. ΟΕ 

ἴΠΐ5 υποεαδίης νγοτ]ς ο{ (οιρῃί, Ώονενετ, Ίνα ΓείαϊΠ ΏΟ ΠΊΕΠΙΟΙΥ, 
Ῥεσαιςδαο Ελπίς Γεᾶδοη ἶ5 απαβεοίεά ὮΥ ἵίς οΏ]εοί5δ; Ἱνπετεας {Πε 
τεοερίῖνε ραφοῖνε ἱπίε]]εοί (νΠίοὮ ἶ5 αβεοίοά) ἶ5 ροτίσἹαβ]ε, απά 

σαη τεα]]ν ἐλπίπ]ς ποίπίηπρ υεποιέ ἔἶο 5αρροτί οἱ {ο οετεαίίνε 

Ιπ{ε]]εςί. 

ΟΗΑΡΤΕΕ νυΙ. 

ΙΕ τεσατά ἴἶεη {ο {ἴπο οχοείεῖδε Ο{ Γ6ᾶδοη, {ια ἐλίπ]κίπς ος 
ἰθο]αίεά εἱποία ἔειπις {αἷ]ς νηΠπίη α 5ΡΠεία ἵπ νλῖοὮ {Ίετε ἴ5 

πο {ΑἱδΙίγ: νετ, οἩη ἴλπε οίπεγ Παπά, Ὑε απά Ῥοΐμ {αἰδί απά 
{τι{Ἡ, {πειτε νο τεαςῖ α οετίαίη οοπιβίπαίίοη οΓ ἰάεας α5 οοηςίῖ- 

{ίπσ οπο οοποερίίοη: πΙΙοὮ {Π {ο 5αΠ1ε ΜΥ α5 Ἐπιρεάοε]ες 
οα]α : 'ΤΠετεαροη πιαΏΥ ἔπεΓα ν/εΓε ν1οδε Πεαςᾶς 6{6ΥΥ πρ πεςκ- 
Ιε5ς επεϊτε]γ - Ῥιΐ νγεΓα α[{ογνναγάς Ρτοισηί {οσείμεΓ ΡΥ ΠΠεπά- 

"Πρ. Τπ α οοιτεδροπάΐπρ {αςΏίοη ἶ5 Τε Ελα ἔᾖοφα ποίοης υυλίο]ι 
ατε οπἱρίπα]Ιγ δεραίαίο ατε α[τεινατάς εοηπεοίεά, α5 ἶ5, {ΟΥ ἵπ- 
φίαηςς, ἴπο οᾶδο υ {λε {νο ποίίοπ5 ἱποοπιποπδμταίο απάἀ 

1, ΑΚ. 11 



σ/}ν 
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/ Φά 4 / Ν ’ Αα Δ θ ν 9 1 µένων ἢ ἐσομένων, τὸν χρόνον προσεννοῶν καὶ συντιθείς. τὸ 439 

Δ 9) Ε) ) / λα, ΝΔ λ ἊἎ Δ Ν Ν 
γὰρ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί καὶ γὰρ ἂν τὸ λευκὸν μὴ λευ- 

κόν, τὸ μὴ λευκὸν συνέθηκεν. (ἐνδέχεται δὲ καὶ διαίρεσιν 

φάναι πάντα.) ἀλλ οὖν ἔστι γε οὐ µόνον τὸ ψεῦδὸς ἢ ἀληθές, 

ὅτι λευκὸς Κλέων ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἦν ἢ ἔσται. τὸ δὲ ἓν 5 

α Αα Ἀ ώ ὃν Ἂ δ 3 ποιοῦν, τοῦτο ὁ νοῦς ἕκαστον. τὸ δ᾽ ἀδιαίρετον ἐπεὶ διχῶς, ἢ 

΄ ο] Ε] ’ 2/}λ ’ Α Δ 5 ΄ οφ δυνάµει ἢ ἐνεργείᾳ, οὐθὲν κωλύει νοεῖν τὸ ἀδιαίρετον, ὅταν 

Αα ΔΝ [ο ἱδ ’ Δ 3 ’ λα / ἱὸ νοῃ, τὸ µῆκος (ἀδιαίρετον γὰρ ἐνεργείᾳ) καὶ ἐν χρόνῳ ἀδιαι- 

΄ ς ’ Ν ε ’ Δ Ν 3 ’ Α ῥέτῳ: ὁμοίως γὰρ ὁ χρόνος διαιρετὸς καὶ ἀδιαίρετς τῷ 

, Ψ 3 3 ὃν Αα ε-, ο 9 ε ον 3 µήκει. οὔκουν ἐστιν εἰπεῖν ἐν τῷ ἡμίσει τί ἐνόει ἑκατέρῳ' οὐ ιο 

τς Ἂ Ν .] γάρ ἐστιν, ἂν μὴ διαιρεθῇ, ἀλλ᾽ ἢ δυνάµει. χωρὶς ὃ ἑκά- 

” ο) ε ’ Φ Ν Ν ’ κά ΄ 

τερον νοών τῶν ἡμίσεων διαιρεῖ καὶ τὸν χρόνον ἅμα' τότε 

δ οἱονεὶ µήκη. εἰ ὃ ὡς ἐξ ἀμφοῖν, καὶ ἐν τῷ χρόνῳ τῷ 

ς4 ἐπ᾽ ἀμφοῖν. τὸ δὲ μὴ κατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον ἀλλὰ τῷ εἴ- 

με 

Α 3 3 / ΄ Ν 5 / ο) ας δει νοε ἐν ἀδιαιρέῳ Χχρόνῳ καὶ ἀδιαιρέῳ τῆς ψυχῆς' ις 

Δ ςἡ ο) ’ 8 ο) 
κατὰ συμβεβηκὸς δέ, καὶ οὐχ ᾗ ἐκεῖνα διαιρετά, ᾧ νοεῖ 

8 ε λ 3 , καὶ ἐν ᾧ χρόνῳ, ἀλλ᾽ ᾗ ἀδιαίρετα" ἔνεστι γὰρ κἀν τούτοις 

9 , «λ »» 3 Δ ο ο , τι ἀδιαίρετον, ἀλλ᾽ ἴσως οὐ χωριστόν, ὃ ποιεῖ ἕνα τὸν χρόνον 

Δ λ ὧν λ Άη ε / 3 9 ” 3 ὰ καὶ τὸ µῆκος. καὶ τοῦθ ὁμοίως ἐν ἁπαντί ἐστι τῷ συνεχεῖ 

43οῦ 2. τὸ μὴ λευκὸν λευκὸν σ. Ττεπᾶ, 4. πάντα] ταῦτα οοπὶ, Το, 7. 

τὸ ἆδ.] τὸ διαιρετὸν ἡ ἀδιαίρετον οοπ]. Το. 1ο. ἐνόει 1,. Τογ., ἐννοεῖ Υ Χ, ἐνόεις Υ, 

ἐννοεῖν ΤΌ ΥΥ. 13. µήκει ΤΝ. 

Ελα θιι υπ λεν 
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πα]. ὉΠοι]ά ές ποίίοης ἴπ αΙοδείοη Ῥς, Ἡοϊνανετ, τε]αίσά {ο 

Ρασί ος {ο ἔἶα {αέωτα, (ποισΒέ ἔμεῃ αάάς οἩ ἴἶλε ἰάσα οἱ Εἶπια 

ο{ πιατα οοππεοίίοῃ. Ταἰσεποοσά, ἵπ {αο, ανναγς Ιπνο]νες 

Πηρίπαίίοη απά «οηπεςξίοη: ενεπ η αδδετίης Ελα ΥυλΙέε {ο Ῥε 
Ε νυίέο ννε Ῥτίηρ ποῖ-ν/μίέε ἴπίο α οοπιβίπαοπ. 1Τὲ θΠοι]ά Ῥε 

ο, αἲ ἔἶιο 5απηε {ἶπια, ἴλλαί αἲ] ΕΠῖς Ρτοσε5ς παϊρΏί Ῥε ἀεδεπίρεά, 
α5 οοπιρίπαίίομ, Ρ.ΐ{ ταίπει ας ἀϊδ]αποίῖίοη ΟΓ ἀῑνίδίοι. ΑΠΥ- 

κ’ Τὲ {οἱ]ονυ5 επαί {γα οἱ {αἰδεποοά ἵ5 ποί Ππεεά {ο 5αγίης 

{ “(ἶεοα ἶ5 υη]ίο Ῥαέ Ιπο]αάες ἔε Ἱαάσπιεηπέ ἐλλαί Ἡςε ννας 
"ανη] Ῥα: απἁ Έα ρίοσς5ς οἱ ἔἶας τεάπείηρ ος ἰάσας Ιπίο 
α απίίγ οἱ α οἰπρί]ε Ἱαάρπιεηπε ἵ5 ἵπ εαο]Ὦ ο.δε {λα Ἰνοσκς οί 

η. 
Ἑυτίπει Ισ] ἶς (Πτοννη προῃ {Επί υπ οἱ (λμοισΏί ὮΥν οοη- 

τίης Ελα {νε ΙπάϊνΙίρ]ε απά οοπΗπποι5 ΡΓεδεηίς Ιεδε]{ Ῥε[οίε 
ος ἵῃ ἔννο {ΟΓΠ15, εἰέποι α5 Ροίοη(ῖα] ΟΓ α5 αοίμα]. Τῃοτε ἶ5 {Ώετε- 
(οτο ποϊμίπς {ο ΡΓενεηπί μ5 οοποεϊνίηπρ εχίεπάεά απά {πας ἆἷ- 

νὶοἰρ]α 6Ρασς, αἲ έἶα Εἶππο ννΊση νγο Εἰη]ς 1έ, ας Ιπαϊνίςϊρ]ο (Ῥοσαιδο 
΄-ᾱ Τε αοϊια]]ν εχἰσίς {ε 9 ἔἶιις ΙπάϊνίκίρΙα): απἁ αἶδο ἀοΐηρ 5ο 
ο ανιεηῖη 4η Ιπάϊνιδιρ]ε ΠἹοπεπί οἱ Εἶπιο, Ῥεεαιιδε {ἴπ]ε, ]5ί αδ 

εκἰεπάοά Ἱεπσί], π]αΥ Ῥο οοηοείνεά οἱ οἰείοι α5 ἀῑνίάεα ος α 
ππάϊνιάεά. Απά {λεγείοταο Τέ ἵ5 ἱπιροδδῖρ]ε {ο δίαίε Ὕνπαί Ίνα5 

ἔπουσ]ηί ἵπ εας] οἱ {νε ἔννο Παΐνες οἱ επιε: Ῥεσαμςε, απίαςς Ιέ Ῥε 
-ἀινιάεά, ἔπετε ἶ5δ πο 5ο] Πα]{ εχἰδίίῃπς αοίμα]1γ, Ῥαΐέ οπ]γ Ροίε- 

ἀ "α]ϊγ: αἰεμοισί, ἵΠ 9ο {αΓ ας {μα ΓΘᾶΦοΠ ἐλίπίε9 οἱ ἔἶια ἔνγο Παΐνος 
''.Βοραταίε]γ, 1 ἁῑνίάες {πο Εἶπια Π]κεννίσα, απ ἐΠίηἷκ5 1έ δέ α5 νο 

Ἰοησίμς. 16 ο {πα οίμει Παπά, {πο Γοαδο ἐλὶη]ς {5 οῬ]εσέ α5 

εοηβϊςίίηρ οί {νο Ἠα]νες, ἴπεῃ {έ επίη]κς {πεπι αἶςδο ἵπ α {πιο υνυΠῖο] 
15 δρτεαἆ ονεΓ {νο Ἠαΐνος. 

ο ἨΝΙΠι τεδρεςί {ο Ὕν]αί ἶ5 ἱπάϊνίδίρ]α, ποί απαπεαςἰνεὶγ Ῥαΐ 

'.5ρεείῃεα]]γ, Επίς {νε ΓοᾶδοΏ {Πίη]κς νηλῖπ απ υπαάϊν]άοά 5Ρραςς ος 

Ώπῃιε απάἆ νι ἄχε απάἰν]άεά ααίῖοπ οἱ {]ε 5ο] [απά {Ππῖς ποί α5 
"8η εδδεπ{αὶ ῬτορεΓίγ ο ἔἶο οβ]θο γηλίο]ι 5 πάϊν]ςϊρ]ε], Ὀιέ ας 

ἳ 8η Ιπεἰάεπία] οοποοπιίζαηί οἱ {πε πιεπία] ρτοςς55, απά {πας πο ἵπ 
9ο {ας α5 ἴιε πιεηία] αοίίοη απά ἔλε ἐἶπιε α{ε ἀῑνίφιθ]ς, Ῥαξ ταῖμεν 
τα 5ο {α: ας {Πεγ ατα Ιπάϊνιςιρ]α,. Έοι ἵπ 5ΗςἩ οὈ]εοίς αἷςο {μετα 

19 φοπιεϊλίπρ υνΠ]οἩ 5 ἱπάϊνίφίρ]ε, (ποισἩ ΡεΓμαρς {ξ «απποί Ῥε 
-.βεραταίεά {γοπι {ὲς δοἑέπς---οπιελίηρ υνλίοἩ ππαἷες {ης έίπιο απά 
μά Ἱεπσί] Ιπίο οπε; απἁ {Πίς αἶςο ἶ5 {Πο οα5α γη] ενειγ{(λῖπο 

πια 
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Ν , Δ , ε δὲ λ Δ α , σα, 5 καὶ χρόνῳ καὶ µήκει. Ἠ δὲ στιγμὴ καὶ πᾶσα διαίρεσις, καὶ 2ο 

Ν φ 3 ιό ο) φ ς / Νο 
τὸ οὕτως ἀδιαίρετον, δηλοῦται ὥσπερ ἡ στέρησις. καὶ ὅμοιος 

ω) κά ο 

ὁ λόγος ἐπὶ τῶν ἄλλων, οἷον πῶς τὸ κακὸν γνωρίζει ἡ 

ΔΝ / Φ 3 ΄ ’ ο) 

βότὸ µέλαν' τῷ ἐναντίῳ γάρ πως γνωρίζει. δεῖ δὲ δυνάµει 
4. ) (ζ κ 8 9 .. 3 ὃ , νὰ εἶναι τὸ γνωρίζον καὶ ἓν εἶναι ἐν αὐτῷ. εἰ δέ τινι µή ἐστιν 

Ε) , Αα 2». 3 3 ε Δ ’ Ν 3 / 3 ΔΝ ἐναντίον τῶν αἰτίων, αὐτὸ ἑαυτὸ γινώσκει καὶ ἐνεργείᾳ ἐστὶ 55 

Ν . , κά ο. ε μ ΄ ΄ ω ε 67 καὶ χωριστόν. ἔστι δ ἡ μὲν φάσις τι κατά τινος, ὥσπερ ἡ 
3 μ Ἂ Ν Αα ο : 

κατάφασις, καὶ ἀληθὴς ἢ ψευδὴς πᾶσα' ὁ δὲ νοῦς οὐ πᾶ, 

9 , ε ο η. κ) Δ ών ὁ 5 3 / Ν 3 Δ ς 
ἀλλ᾽ ὁ τοῦ τί ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι ἀληθής, καὶ οὐ τὶ : 

ϱ ο) ) Ν 
κατά τινος' ἀλλ ὥσπερ τὸ ὁρᾶν τοῦ ἰδίου ἀληθές, εἰ δ ἄν- 

Δ Ν λ / 3 να] θὲ 4 ας κά [ή 

θρωπος τὸ λευκὸν ἢ µή, οὐκ ἀληθὲς ἀεί, οὕτως ἔχει ὅσα ῃο 

ἄνευ ὕλης. 

ν ο δν 9 ε 50 9 , . , αἱ. 
ΨΤΙ. Τὸ δ αὐτό ἐστιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγ- 431 

ε μ Δ ΄ 4 / 3 ος 4 µατι. ἡ δὲ κατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως 

Ν΄ 3ο κ πο ΨΝ 28 Φ- 39 ο τη 48 , Ν 
δὲ οὐδὲ χρόνῳ' ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γι- 

[ή / : ΔΝ Ν ΔΝ 3 Ν 3 [ή » ων 

γνόμενα. «Φαίνεται δὲ τὸ μὲν αἰσθητὸν ἐκ δυνάµει ὄντος τοῦ 

5 0 ο 3 , αν 5 λ ῃ δ ον Αα αἰσθητικοῦ ἐνεργείᾳ ποιουν᾿ ου γαρ πάσχει ουὸ ἀλλοιοῦται. ; 

η - ο , νά ε Ν νο ῳ 

διὸ ἄλλο εἶδος τοῦτο κινήσεως ἡ γὰρ κίνησις τοῦ ἀτελοῦς 

24. Καὶ ἓν εἶναι 1,ΤΝ ΥΝΧ. ἐνεῖναι 9Ὁγ Ττεπά. Ῥε]κ]ς. Ι ἐν οτι. ἨΝ. καὶ μὴ ἓν 

εἶναι αὐτῶν «οΏῖ, Του. . 45. αἰτίων] ἐναντίων Ῥ. 26. οοπ]. Τοχ. ἔστι δ᾽ 
μα 4 4 

ἡ μὲν κατάφασις τι Κατά τινοδ, ὥσπερ καὶ ἡ ἀπόφασι». ο 4313 1. τὸ αὐτὸ δ ἱ 

ΤτΤΟΝΥΣΧΥ. 4. αἰσθητήοιον ϱν Χ. 
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ππιοις, υΥΠοίπες 1 Ῥε 5ο ἵπ {ἶπιο ος 8ρας8. Ῥαΐ ας {ος {λα 

υπ απά ενειγ{(λίπρ ννΠΙοὮ ἶ5 {πας ατγῖνεά αἲ Ὦν ἀῑνίδίοη, απἆ 
[5 ἵπ ἐλίς 6οηΏςο Ιπάϊνϊσίρ]ς, 185 ολατασίεί οοπιες5 {ο Ῥε εἰιοί- 

εἆ ἵπ ἔ]α 6αΠ16 ΊΥΑΥ α5 Περαίίοῃ. νο 
Α αἰπιῖ]αγ αοοοιηπέ Πο]άς σοοά οἳ οἴπει οδε». ἩἨον, {οΓ 

Ἰηδίαηος, ἆο νε «οπις {ο Κπον ενΙ] ος Ρἰαοἰκὸῥ Ίλε πιαΥ 5αΥ 

5 (Πτουςσ] (είς ορροβῖίε. Απά ἔἶιαςδ {ἔλε οοσηϊεῖνε Γαου]γ 
πιαςδί Ῥο ἵπ δις; σαδε» Ροϊεπίία]Ιν Ῥοΐπ αια[είος, νε αἲ 

Έλα 6απ1ο πια ἵέ τοπιαίης αξ απίέν υν]εμίπ 1Εδε]{, 15 Πονψενετ, 

- Έπετε Ῥε α οαµδα] πιεηίαὶ {οτος, γ/ηίο] Ἠας πο οοΠίΓαΙΥ ΟΡ- 
'Ῥοδεά {ο ἴξ, 5υς] α {αου]ίγ Ίκποννς Ιδε]{ ὮΥ Ι{5 ον/Ώ 4ΦΕΠΟΥ, απά 
19 τοα]ζεά ἵπ {11 αοἰνίεν απά ἱπάερεπάοπί]γ οἱ αἲἱ Ῥοάΐϊγ «οη- 

΄ἀῑῆοης, Απά {πας ννΠί]α ενατν φἰαίεπιεηί, ἂ5 {οί Ἱηπδίαπος 8Π 

-'. α[Πτπιαίίοη, αδδετίς 5οπιοί(Πίπσ ο{ δοπιε(Πίης εἶδε, απά ἶ5 ἵπ ενοΓγ 
Ἀ οΏ5α αἶίλοι ἔτις οἵ {αΐδα, ΓοΏδΟΏ ἶ5 ποξ ἵπ 6ΝΕΓΥ σαδα Ρ]ασεά 

''.Ῥεένεεη ἔἶα αἱέεγπαίίνες οἱ ἐγιέ]ι απἁ [αἰδε]ιοοά : Ελα οοΠοςρείοη 
οἱ ἴο ποξίοη ἵπ {8 τοαὶ παίυτο ἵ5 ἱπίππδίοαΙΙν ἴτας, απά ἴ5 

πο ππετε]γ απ αβδοτίίοη {ἴἶλαί οπιείμίπρ Ῥεϊοπρς {ο 5οπιείμίης 
-6ἶδε, ]αδί {η [αοί α5 {πε δεεῖης οἱ {λε ραγίίοι]ας α πα οἱ 8εῃ6. 

16 αἶνανς {τας, υν]λ]]α Ελα Ιιάσπιοηε, γγηοί]ος Ελα ουν] οοἶοιΓ ἶ5 

ος ἶ5 ποῖ α πΙᾶΠ ἶ5 ποῖ αἶννανς ἔγας: 5ο οἰπιί]ατ]ν Ελα οοπεερίέίοη 

ο νΠΙοἩ ατα επείτε]γ ἱπάερεπάσπὲ οἱ πιαϊεπία] δαττοιηάίησς ατα α5 
Ὁ δΗςΠ αἶνναγς ἴτις, 

ΟΠΑΡΤΕΝ νυΠ1. 

ο Λοια] Κπον]εάσςα Ίας έλιας Ῥοσῃ 5ἩσθινΏ {ο Ῥο ἰάεηεϊσαϊ ννἶε]ι 
λε ορ]εοί οἱ Κπον]εάρο. Ῥοϊεπίῖα! Κπον]εάσε {5, {ὲ ἶ5 ἔτας, ἵπ 
᾿Ροῖης οἱ εἴπιε εαγ]ῖει ἵπ {πε ἱπάϊνιάμα], αἰεποισ] αὈφο]αίείν Ιέ 

6 πο ΈνεΏ 5ο {Π πα, Ῥεσαισα ἵέ ἶ5 Ποπ 5οπιε(λίπσ ασ(ια]]γ 
| ος ἴπαί ενετγίῃλ]ης ννΠίο] οοπιες {Πίο Ῥεΐπς {5 ἀατίνεά. 1Ιτ 

Ἡ ἂρβρεαι», Ἡούνενςαγ, ἐἶλαί ἵη 5επΠςο-Ρετεορίίοη 1έ ἐςα ροίεηεῖα] Γαοι]γ 
ο ΟΓ 5εη5ε ἸνΠίο] {πο 5εηςίρ]ε οβ]εοί {ταηδίοιπις Ιπίο αοἑια][έγ: ἵπ 

{αοἳ, πε {αοι]έγ ἶς ποῖ αβεσίοά οἵ αἱίοτοά ὮΥ ἴλα οὐ]εοί οἱ 5εηΠ5α 
[---ταίλος 1 ἶ5 τεα]2εὰ ΡΥ {ές οβ]αοί]. Ἠεπος, ἴλεη, ἔο πἹονοπιεη{ 
ἱππρ]ιεά ἵπ 5εη5ο-ρετοερίίοη ἶ5 ἀϊβετεπί {οπι οΓάίπαΓγ ΠἹονε- 
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ἐνέργεια ἦν, ἡ δ ἁπλῶς ἐνέργεια ἑτέρα ἡ τοῦ τετελεσµένου. 

οσο ιν 
Δ Ἆ ος 3 ΄ σ ω) / ιό Δ η) ν τὸ μὲν οὖν αἰσθάνεσθαι Όμοιον τῷ φάναι µόνον καὶ νοεῖν 

ὅταν δὲ ἡδὺ ἢ λυπηρόν, οἷον καταφᾶσα ἢ ἀποφάσα, διώ- 

Ἂ νά δώ, Ν κά Δ ” Ἁ ν κει ἢ φεύγει. καὶ ἐστι τὸ ἤδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι τὸ ἐνερ- 

ο ΜΝ . , κά αν Ἐν)” ,. γεῖν τῇ αἰσθητικῇ µεσότητι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἢ κακόν, ᾗ τοι- 

ο ας ο Ν Ν α αν νι 9ὺ ν μα ο αὗτα. καὶ ἡ φυγὴ δὲ καὶ ἡ ὄρεξις τοῦτο ᾗ κατ’ ἐνέργειαν, 

ΔΝ ο ὁ α  ὁ Δ Δ ΄ ν 4 κ / ” 

καὶ οὐχ έτερον το ὀρεκτικὸν καὶ φευκτικόν, οὐτ ἀλλήλων ουτε 

ῳ) [ο ” ωὴ ζωὴ 

6 4 τοῦ αἰσθητικοῦ' ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο. τῇ δὲ διανοητικῇ ψυχῇ 

Α / ς 3 3 ε ’ ο δὲ 3 ΔΝ τᾶ φαντάσματα οἷον αἰσθήματα υπάρχει. ὅταν δὲ ἀγαθὸν 

3 ἢ κακὸν φήσῃ ἢ ἀποφήσῃ, φεύγει ἢ διώκει διὸ οὐδέποτε 

 ὁὃ ΄ ε / ϱ ΔΝ ε 3Ν Λ ΄ 

νοεῖ ἄνευ φαντάσµατος ἡ ψυχή' ὥσπερ δὲ ὁ ἀὴρ τὴν κό- 

ας ορ) 4 ο δη 9 Νε» πρ , « ῥρην τοιανδὶ ἐποίησεν, αὐτὴ ὃ ἕτερον' καὶ ἡ ἀκοὴ ὡσαύτως 

ν κ με φ- Ν , , ἃ  ϱ» 4 9 3 τὸ δὲ έσχατον ἕν, καὶ µία µεσότης τὸ ὃ εἶναι αὐτῇ 

δ4 πλείω. τίνι δ' ἐπικρίνι τί διαφέρει Ὑγλυκὺ καὶ θερµόν, 

» Δ Ν ’ / Ν Ν ᾳ. κά Δ ϱ 
ειρηταιυ μεν και προτερογν, λεκτέον δὲ και ὧοε. εστι γαρ εν 

. φ ΔΝ Ν ε 9 Ν α Δ ο » . 
τι ουτω δὲ και ως ορος, και ταντα εν τω ἀνάλογον και 

ο) 3 ω) [ο ” Δ 4 ’ ε Ε] - 9 ” 

τῳ ἀριθμῷ ον εχει προς εκατερον, ως εκεινα προς αλ- 

ληλα' τί γὰρ διαφέρει τὸ ἀπορεῖν πῶς τὰ μὴ ὁμογενῆ κρίνει 

7. ἦν οπι, Τ90ΥΧ. | ἡ τοῦ] ἢ τοῦ Χ. 121. δὴ ὉΝΧ Αἱά. 8ΥΙΡ., οπι. 

ΤΥ. ]. ταυτὸν ἨΤ. τὸ αὐτὸ ΤΙΝ. τὸ αὐτὸ τοῦτο οοπ]. Τοχ. |! ἡ κατ ἐνερ. Ψι]σ. ᾖ 

οοπ]. Ττοπά. 18. αὕτη 19ΤΧ. Του. 42. «οὕτω δὲ καὶ ἡ στιγμὴ καὶ 

ὅλως ὁ ὄρος οοπ]. Του. || ἓν] ἐν 1,9ΥΧ. 34. τὰ μὴ ὁμ.] μὴ οπι. ΤΥΥΝΥ. 

- 5 

... 
Ὄ 
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“ππεπε: [ος νυπί]α πιονεπιεηί ἶ5, α5 Ίνα Ἠανα 596Π Ῥείοε, οπἰΥ αιτο 

- τοαΙσαοη οἱ φοπιομίπς υπο ἱποοπηρ]είε, Γαα]ϊζαΜῖοη {αἷκεῃ 

"αμφο]ιτε]γ ἶ5 φοπιείβίπᾳ ἀἰΠετεπί, ἂ5 τε]αίίπο {ο {λαί νπίοὮ Ώας 

Ῥεεπ οοπιρ]είεά. 
Ὅ. Φεησο-ρετοερίίοη, ἔπαῃ, ἵπ 1{δε]{ {5 Η]κο πιεΓα αἱπιρίε αβδείίοη 
'απά «οπεερίίοη: ΨΊΘΠ, Ποΐνονετ, ἔλλε 5εΏ5ε Ρροτοείνες 5οπιεί(µίπρ α5 
"Ῥ]εαδαπί οἱ ραϊη{α], ἴξ, 5ο {ο 5Ρρεα]ς, αβπτπις οἵ ἀαπίες Πζ---ε]λαί 195, 

΄Ῥισδηες οἱ ανοῖάς 1. Ῥϊεαδιτο απά Ραΐη, ἴπεη, ατα ἅμε {ο {πε 
᾿ορεια[ίοη οἱ {πε πιεάίαπα δίαΐε Ιπνο]νοά ἵπ 5οη5ο-Ροτοερίίοη αροη 

ενα γνλίςἩ {5 σοοά οἱ Ῥα4, α5 5αε]: απά Ριγθυίξ απά ανειδίοη αἴς᾽ 
ο εφιϊνα]επε {ο Ελίς5 5ίαΐο α5 αοειαὶ απά τεα]χεά. Απά ἔἶνας {πε 
ο Γαου]έ ο ἀεείτε απάἁ οἱ ανεισίοπ ατε ποῖ ἀἰ[ετεηί εἶέλει {τοπι οπα 

Ὁ-. αποίῃοες ος {ίοπι {λε {αου]έν οἱ 5εηδε: αἰέποαςῃ, ἰπάεεά, {Πε πιοάςε 

ἵῃ νηῖο] ἔπευ πιαπί{εςε {λεπιδε]νες ἱ5 ἀῑπετεπί. 9ο αἰπι]ατ]γ ἴο 

ἴπε απἀειδίαπάϊΐηρ ἔε Ίπιασος οἱ 5εη5ο-Ιπιρίεδεδίοπς ατα τε]αίεά 

ο Παιδί α5 ἔπε Ιπιργορδίοης {Πεπιδε]νες α{ο {ο 5εΠ5ε: 1 ἶ5 οπΙγ πηεΠ 

ο ιο ππά Ρτοσθεάς {ο α5θετὲ δοππεζμίηρ {ο Ῥο ϱοοά ος Ραά Εἶμαί [έ 
ο εἴεγ ρυτίδες ο: ανοἰάς 15 ορ]εςῖ. 

ΤῃΠε εομ], ἴ]πεῃπ, πενεΓ {λίπ]ς οἱ απγίΠίπςσ α5δ σοοᾶᾷ οἱ Ῥαά 
νηλοιέ ἔε Πε]ρ οἱ ἵπιαρες ο{ 59/59. [Βιΐ {Πί5 δεΠ5Ιους ίπιαρε 5 
οπ]γ α οοπάἹξίοη οἳ 155 εχετοΐσε]: ἴε ἶ5 οἵπιρ]γ Π]κε ἴπε αγ νυΠῖο] 

πιακες {πε ραρ!] οἱ 5ος απά 5ὐεὮ α οἰατασίετ, υΏῖ]ε ἴπε ριαρί! 

Τ{δε]{ τοπιαίης ἀϊβετεπί ἔτοπι Ιξ, ἵῃ ἔλε 584Π16 ΠΙΏΠΕΓ ας Ιε ἶ5 αἶδο 
πἩ {πε Πεατίηρ: απάἁ αἲὶ νε νλΏῖ]α ἔπε ιἱΗπιαίε {αου]{ απἀ 
᾿εφια]ζίπσ πιεάίαπα τεπιαίη οπς, α[ίποισ] ἐλείγ πιοάες οἱ πιαπΙ{ες- 

ἰαίῖοη πἹαγ Ῥο 5ενοαία]. 

ΤΗϊ5 υ]Ηπιαία υπίέγ ἶ5, {αγίῃος, εαῖ ὮΥ ννΏίοὮ ἔπε παπά οοπΊε5 
{ο ἀῑδεηρσαϊκι Ῥείνεεηπ 5εραταίο 5οΠ5{ΙΟΠ5, 5ΗΕὮ ας 5Μ/θεί απά 

Ἠοί. ΤΠ Πας Ῥεεπ αἰτεαάγ εχρ]αϊπεά, Ῥαΐ νε πιαΥ δίαίε {ια 
ἅ πιαξίει αἶδο ἵπ ἴπε {οἰ]ονίης πιαηπετ. πειτε ἵδ α ην νΥμίσ] 
ο απ {ον/ατάς εο ἀετεηί 5εηδαξίοπ5 ΠΙΠΟΙ ἴπ {ε 58ΠΏς ΠΙΒΏΠΕΓ 

| α5 αηγἰλίῃσ νυη]ο]ι 5είνες α5 ΗἩπηϊί {ο α θείες: πε, ΠατίΠες, ἔια 
-. ῑάεας {λαπιδε]νες αἴο οΠε ΒΥ {πε ΡτοροΓίίοη απά {πε παπιετίσα] 

 τε]αίίοα Υπο πια]κες «αο] 5ίαπά {ον/αγάς {πε οἴἶες ἵπ ἴἩε 8απιο 

τε]αξίοη α5 ελαί ἵπ νηπίοὮ ενα οιέννατά «παμε αΓα αδδοοίαίαά. 
πε οπς αποίϊπες. Απά Ἱετε, Ιεῖ ἴε Ῥε σταπίεά, ἰξ πια]Κες πο 
ἀϊπειεποε λείπεις ννα αδίς Που ἐλπῖς απίέν ]αάσες οἱ ορ]εοίς έπαί 

ἆο ποῖ {α]] πεί οπε απἀ {λα 5απιθ 6εΠΙ5, ΟΥ, ΟΠ ἴο οί]ᾖει 
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Ἀ 5 4ν ἡ τάναντία, οἷον λευκὸν καὶ µέλαν; ἔστω δὴ ὡς τὸ ΑΛ τὸ 15 

Ἆ Ν ΔΝ : λευκὸν πρὸς τὸ Ὦ τὸ µέλαν, τὸ Ὦ πρὸς τὸ Δ ὡς ἐκεῖνα 

να 9 
πρὸς ἄλληλα' ὥστε καὶ ἐναλλάξ. εἰ δὴ τὰ ΤΑ ἑνὶ εἴη 

ς ὧβ ο φ ο Ν Δ Δ ». λ ὑπάρχοντα, οὕτως ἕξει ὥσπερ καὶ τὰ ΑΒ, τὸ αὐτὸ μὲν 

Ἀ. ν ο) 4 να 9 ᾱ αν τα κ ολα εο οκ 
καὶ ἕν, τὸ ὃ εἶναι οὐ τὸ αὐτό, κἀκεῖνο ὁμοίως. ὁ δ αὐτὸς 

ν ἳ 
λόγος καὶ εἰ τὸ μὲν Α τὸ γλυκὺ εἴη, τὸ δὲ Ὦ τὸ λευ- 421) 

’ Δ Ν κα 3). Ν Δ 3 Αα ’ ω) 

κογ. τα μεν ουν εἴδη το νοητικον εν τοις φαντάσµασι νοει, οσο οι 

ΔΝ ε Ε] 3 ’ ή 9 Δ Ἀ Ν / 

καὶ ὡς ἐν ἐκείνοις ὥρισται αὐτῷ τὸ διωκτὸν καὶ Φφευκτόν, 

Ν 3 Ν ο 3 , κά » 3 Αα ’ - 

καὶ ἐκτὸς τῆς αἰσθήσεως, ὅταν ἐπὶ τῶν φαντασµάτων ᾖ, 

Ἀ Μι Ε / λ ΔΝ φ Αα ω ο 
κινεῖται, οἷον αἰσθανόμενος τὸν φρυκτὸν ὅτι πὂρ, τῇ κοινῇ 6 

’ ε ω) ΄ ή , «  Ἀ Δ ία) αι 

 ό γνωρίζει ὁρῶν κινούμενον, ὅτι πολέμιο. ὁτὲ δὲ τοῖς ἐν 

ο) Γωὴ ΄ Ἆ ό ο : ε ο) φ. 

τῇ Ψυχῇ φαντάσµασιν ἢ νοήµασι ὥσπερ ὁρῶν λογίζεται 

ν , λ ν λ , ἲ κι 
καὶ βουλεύεται τὰ μέλλοντα πρὸς τὰ παρόντα" καὶ ὅταν | 

νά ε 9. Αα λ εολ λ ἃ / 3 9 , ἊἎ ΄ εἴπῃ ὡς ἐκεῖ τὸ ἡδὺ ἢ λυπηρόν, ἐνταῦθα φεύγει ἢ διώκει, 

καὶ ὅλως ἐν πράξει. καὶ τὸ ἄνευ δὲ πράξεως, τὸ ἀληθὲς ιο 

ΔΝ ον ῦοὸ 3 ὦ 3 ώ / 9 44 ώ 3 ϱώ κ ὶ κ κώὠ 

καὶ τὸ ψεῦδος ἐν τῷ αυτῷ γένει ἐστί, τῷ ἀγαθῷ καὶ κακώ. 

«7 ἀλλὰ τῷ γε ἁπλώς διαφέρει καὶ τιωί. τὰ δὲ ἐν ἀφαι- 

, κά. ο ο λ 3 λ , 9 ν , 
ῥρέσει λεγόμενα νοει ὠώσπερ ἂν εἰ το σιµόν, Ἡ μὲν σιµόν, 

48. καὶ τὰ] οοπΙ. κἂν εἰ τά. 20. κἀκεῖνο] οοπῖ, Του. κἀκεῖνα. 4310 ϱ, 

Φρυκτὸν] φευκτὸν ΤΟΥΝΝΥΧ ΒΥΙ». | κοινῇ] κινήσει Βαςί]. Του, 11. καὶ] καὶ τῷ 

ΤΟΧ. 12. ἐνοπ. ΦΤΙΧ. 
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ιπὰ, εοηίτασῖος, 516] αξ Ῥ]αε]ς απάἆ ν/Π]έο [ννλίο] ἆο {πι Ῥε]οπς 
το οπε απά {ἔ]α 6απ1ε οοποερίίοπ]. [ζοηφίάετ, ἔπει έηε αΙεςίίοῃ, 
Πτι οἱ αἱ], τεἰαεϊνε]γ {ο Ποππορεποοιι ορ]οσί5 απάἀ «οποερέίοη».] 

- Ἡμαίονος Ῥο {λα τεἰαίίοι ἵπ πνλίο] ΑΔ (ιο οῬ]εοίίνο απαΠεγ 
αν]ί{ς) φίαπάς {ο Ὦ (οβ]εοείνα Ρ]ας]κ); Ο απά Ὦ [μα ἰάσα οἱ νΠ]έα 
απά ἴ]ε ἰάεα οἱ Ῥ]αεἷκ] νυν] θίαπά {ο οπε αποίμες ἵπ {πε 5απις 
τε]αἴῖοη ας {πο {οΓππεί ραῖτ. (Ἠεποε, οἱ οοιἵ56, αἶδο οὐ{εγμαμαο: 

ο Α ν] δίαπά {ο 6 α5 Β {ο Ὀ.) 1 έπαπ, ο απάἆ Ὦ αἰίαοἩ ἴἔλεπι- 
- Φδε]νες {ο 50ΟΠΠε οπ6 αοἲ οἱ παῖπς, {Πεγ νυν] Πο]ά ἐᾖεπιφείνες ]1ςε 

α Α απά Ἑ---ἶιαί ἶ5, ευ νυν] Ῥε οπο απά {πε 8αππς, ἴποισ] 
Επεῖϊχ αδρεοί ο; πιοάε οΓ εχἰδίεπος ἀῑῑει»; απάἆ ἔλο 5αππεΠεςς απά 

 υπίίγ νλ]οὮ Ενας αἰίασμες ἴο ἔπεπι νἩ] Ῥα κἰπιρίγ Π]κα (ἶλαί οί 
ο αεϊιαὶ οοποτείε αμα]ἡέᾳ. Απά {με σαπιε Ρτοροτίίοη ψοι]ά 
-τεδυ]έ νγεΓς νγε {ο π]αΚε Α τεργεδοηί {πο θινεεί απάἆ Ἑ {πο νυλ!ίο. 

οσο ππας Έεη {ο ΓεᾶδοἨ, ν]]]ε οπιρ]ογίης ας {5 πιαίετίαἰς {πα 

-'.Ίπιασες ΟΓ 5εη5ε, ρταδρς {Ποπ απιοης ἔπεπι ϱεπετα] Ιάεας; απά ἵπ - 
απ πε 6απ1α πιαΠηε: ας {έ ἀείειπιίηες {ος 1βε]{ νηΠίη ἔπεςε ἵπιασες 

ναί ἱ5 {ο ο Ριγθιοά απάἁ γναέ ανοἰάεᾶ, 5ο αἶδο ου(δίάς έἶα 
. αοθιαὶ ρετοερείοη οἱ ἔλαςσο οὐ]εοῖς 1έ ἶ5, επ εηραροά πιετοῖγ 

{πε ἵππασες οἱ 8εῃςς, θεἶτγοά 1 ἴο αοῖοη. [Τῆις ίπεπ έμα 
Ῥταοίίσαἰ τεαδοῃ, ἵπ ἀςα]ίπς νἩ {πε ρεΓοερίίοης απά {ια ἵπιασες 

οἱ 5εηςς, ἰταησ]αΐες ἴπεπι Ιπίο Ιάεας οί ναί ἶ5 σοοά απά εν!]] 

πο] ἵη {λα 6αΠ1ε Ψ/ΑΥ 5 ἃ ΠΙΔΠ ΟΠ Ρετοεϊνίησ α ἴογο]-]ἰσΗξ, 
ο ΝΠΙοὮ 5εΏθα Ῥιεβεηίς {ο Πήπιφε]{ οἰπιρ]γ α5 α βτα, οΟΠ165, ΒΥ {ἶια 

-'. αοῖίοη οἱ {λε οεηίτα] 59ηΠ5ς, ΊΠςῃ Ἡς 5665 ἶξ πιονες, {ο Κποι ἐλαί 

Τε οἰρηίβες {λε αρρτοᾶβο]ι ο{ απ ΟΠΕΠΙΥ. «οἰπι]ατ]γ αἶδο, ν/ηοῃ 
-. ἀεα]ίπο νὰ ππετε ἵπιασες ος ποβίοης ἴπ {πο παπά, ν/ο οαἱου]αία 
9 ΙΓ νο Ἠαά Ενα [αοῖς Ῥε[οτε οἱ εγες, απᾶ ἀεμρεταίε προῃ ἔμα 
ο αίατε ἵπ τε]αξίοη {ο {λε Ρτεδεηί. Απά, {αγίΠες, νΊεη ἴλα Γεᾶδοῃ 
τη ελα ροομ]αίῖνο 5Ριετα αδδοτίς δοπιε(πίπᾳ {ο ὃε Ρἱεαδαπέ Οἵ 
ραϊπ{], νίη {πο Ρργας(ἰσαἰ 5ΡρῃΏετε ἴξ ρυί5ιες 1 ο ανοίςἆς 1, απἆ, 
ἵῃ α νγοτᾷ, οἵερς [οτίἩ ἱπίο αοίίοη. Ἱπάερεπάεπί]γ, Ἱόναενετ, οἱ 

αοίίοη, ἐταίἩ απά {αἰδε]οοά ατε οἱ {λε 8αΠΠο οΠαταζίοι α5 σοοά 
απά ονί]: δέ {πεγ ἀϊ[ει {η 5ο {αΓ α5 {λα ἔννο {οίπιεί α{α αΏδο]αίς, 

Ενα Ώνο Ιαίίοι τε]αείνο {ο 8οΠ1ς Ρετδοη οἵ οΡ]εοῖ. 
Ας {ογ 9ο-σα]]εά αὐδίτασίίοης, ἔπε π]ῃά (λίη]κς {πεπῃ ]1δί ας ἴε 

πηίρηέ 5πυρηοδεάπεςς: {ΟΙ ]1δί α5 6ίῃος Ἱῃ, ηοςος έἶιο πεἶπά σαΠΠΟΕ 
'. οοηποεῖνε ἐπί αὐκίτασίεάϊγ απά Βὓς απά; Ραΐέ Φα Πο]]ον «αη ΡΥ 
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3 , αν δὲ λλ 3 9. 3 3” 
ου κεχωρισµενώς, ή ε ΚκΟιΛΟον, ει τις ενοει ενεργειᾳ, ανευ 

Α Ἆ ἊἎ δ΄ 3 ον Δ ο) κό ο) θ Ν 
τῆς σαρκος ἄν ἐνόει ἐν τὸ Κοιλον. ουτω τα µαθηµατικα 15 

α ζω φ 

οὐ κεχωρισµένα ὡς κεχωρισµένα νοεῖ, ὅταν νοῇ ἐκεῖνα. ὅλως 
κ οα ο 9 ε .  ν λ α ο αλ δὲ ὁ νοῦς ἐστιν ὁ κατ ἐνέργειαν τὰ πράγµατα νοὠών. ἄρα 

δ᾽ 3 ὃ ’ Φ ο) .ό 3. Χ Ν ἐνδέχεται τῶν Κεχωρισµένων τι νοεῖν ὄντα αυτον μὴ 
λ ες κεχωρισµένον μεγέθους, ἢ οὔ, σκεπτέον ὕστερον. 

ΤΠ. Νῦν δὲ περὶ ψυχῆς τὰ λεχθέντα συγκεφαλαιώσαγ- 1ο 
3 / ιά ε 8 Ν κά ΄ 3 ’ τες, εἴπωμεν πάλιν ὅτι ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα. 

Α λ 9 θ Δ Χο ον ΑΛ / κά δ εν / Δ ἢ γὰρ αἰσθητὰ τὰ ὄντα ἢ νοητά, ἐστι ὃ ἡ ἐπιστήμη μὲν 
λ ὁ ΄ ε .] ” δν 3 ΄ - Ν ” 

τὰ ἐπιστητά πως, ἡ ὃ αἴσθησις τὰ αἰσθητά' πὠς δὲ τοῦτο, 
ο α ΄ Ὁ ε 9 , λε ” 9 Ν 

δεῖ ζητεῖν. τέµνεται οὖν ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ αἴσθησις εἰς τὰ 

3 4 3 λε ία ὤν δὲ 4 Ν 3 θ Δ κ Δ 

χείᾳ εἰς τα ἐντελεχείᾳ. τῆς δὲ ψυχης το αἰσύητικον και 

ΔΝ 3 Ν [ή μμ ιν λ Ν 3 Δ λ 

τὸ ἐπιστημονικὸν δυνάµει ταῦτά ἐστι, τὸ μὲν ἐπιστητον το 

δὲ 3 θ ’ εαξα 6) Ἀ οκ Ἀ Δ ἴδ ω ο Ἅ 

ἐ αἰσθητόν. ἀνάγκη ἢ αὐτα Ἠἡ τα εἰθη εἶναι. αυτα 

μὲν γὰρ δὴ οὗ οὐ γὰρ ὁ λίθος ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ τὸ 

εἶδος' ὥστε ἡ ψυχὴ ὥσπερ ἡ χείρ ἐστιν καὶ γὰρ ἡ χεὶρ 123 
” ’ 3 3 / Ἆ ε Αα ἷὸ ἰδώ Ν ε 3 ὄργανόν ἐστιν ὀργάνων, καὶ ὁ νοῦς εἶδος εἰδῶν καὶ ἡ αἰ- 

σθησις εἶδος αἰσθητῶν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ πρᾶγμα οὖθέν ἐστι 
λ Δ / ε ο) Ν 3 λ / 5 

αρα , κει, τα αἰσύητα παρὰ τὰ μεγέθη, ὡς δοκεῖ, τ θητὰ κεχωρισμµένον, ἐν 
Αα η.) ω) 5 ω) λ ΄ 3 [ή 3 3 

τοις εἶδεσι τοις αἰσθητοῖς τα γοητα εστι, τα τε εν ἆφαι- ὅ 

15. ἐν ᾗ οπ. 9Όν. 16. Αἱίετα α Βἰπιρ]σίο ]εοίῖο ἰγαάϊατ: οὐ Κεχω- 

ρισµένως ὡς κεχωρισµένως. 17. νοών οπι. 1, Ὁ. ρτ. Ε,. Το, 241. εἰς οπι. 

ΕΙ.. | εἰς τὰ πρ.] εοπῖ. Τω5. ὥσπερ καὶ τὰ πρ. 25. τὰ δυνάμει] δυνάµεις Τ.. Τοτ. εί 

Ρτ. Ε. ϱ6. τὰ ἐντ.] η ορ) Ρτ. Β. Του. απ. τὸ απίς ἐπ. οι. ΕΙ ΞΘΌΟΥΧ 

| ταῦτα ΤΟΥ ΥΝΧΥ ταὐτόν ὴ ᾿ ἐστι, τὸ μὲν ἐπιστημονικὸν τὸ ἐπιστητὸν τὸ δὲ 

αἰσθητικὸν τὸ αἰσθητόν Τογ. 

πρά. . μὲν δυνά ἰ } δυνάμει, ἡ ὃ ἐντελε-ε . ράγματα, ἡ µ άμει εἲς τὰ άµει, ἡ ἐντε 5 

ὥ 
ος 
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εβοτί οί (ποισΏέ οοποεῖνο 1ξ ννϊεοιέ {λε βεςὶ ἵΠ ννλίο]ι ενα 
ον/ηςςς ΙπΏεΓας; 8ο ἵπ Πα πιαππες {πο παπά, ἵπ (ΠΙη]άΐης οΓ 

πεπ]α εἶσα] {οΓπῃ5, οοπεείνος {λοπι, {ποισ] ποξ τεα]]γ 5εραταίοά 

πι οΡ]εοίς, α5 ΙΓ {Πεγ ννετοε 5ο δεραταίοά. Απά ἵπ σεηοτα], ἵῃ 
ἴ, Γεᾶδοη ἶ5 ἴο [{αευ]{γ υνμΙοὮ ἐλπίπικ5 (λίπος ἵπ ἐλείγ τεαΠίγ 

απά τιίΠ. Ῥιΐί αςξ {ο νηπείπεγ {ο ΓοᾶβδοΠ οαἩπ (πῖηκ απγίΠίπς 

"εἶλαί ἶ9 αὈφίτασί μη]οςς {έ Ῥς Ιέσα]{ αμίτασε απά ἱπάερεπάεπί οί 
σπῖ(υἆε---ελαί ἶ5 α αιεδέεοῃ γγΠπῖοἩ πηιδε Ῥο ἀῑδειδοεά αἲ α 

{ες δίασο. 

ΟΠΑΡΤΕΝ ΥΤΠΙ. 

Ίνα νυν] πουν 5Η πρ {ο οοπε]ιδίοης Ίο Πάνα πιαάο αΡοιί 

 ἔιε ου]. ΤῃΠο 5ου], νο Πάνε 5εεΠ, 5 ἵπ α ἨΝαγ αἱ εχῖςιίηρ 
. Ἠλίηςσς. Έοι {πε οΏ]εοίς οἱ εχἰδίεποε ατε εἶεποι ορ]εοίς οἱ 5εΠ5ε 

ος οΡρ]εοίῖς οἱ {ποιρσΏί: απάἆ νλ]ε φοϊεηποο ἶ5 ἵπ α γαγ Ιάεπίεῖσα] 
νη(Ἡ Ώιε ορ]εοίς οἱ ἐποιρΗΏέ, 5εΠ5ε ασαίπ ἶ5 οπο ΥΠ] {ο οΡ]εοίῖς 

΄ ΟΓ8εῃδε. Ἠον {πῖς «οπιες αροιί ἶ5 α Ρροίπέ Ίνα πιαδί Ιπνεςίί- 
.ραῖε, 

Φεἱεηέίῇο {ποισΏί απά 5εη5ο-ροτοερίίοη ἔλις 6ρΓαας {παεπιςε]νος 

ονετ οΏ]εοί5, Ρροίεη{ίαἰ 5εης5ε απά δεῖεηοε τε]αξίπρ ἐο ἐπίησς Ρροίΐσῃ- 
πα], αείααὶ {ο ἐλίπσς αοἰµα]. ἈΝουν {ο φεηδῖεῖνε απά {λα 5εἴεπ- 

ἡ ρε Γαου]ίγ ἵπ ἴπε 5ου] ατα ροίεπ{ϊα]]γ ἴπεςε οΡ]εοίς---ἴλαί ἶ5 {ο 
"54Υ, ἴλε οὐ]εοῖς ο{ φοἴεπέίβο {ποισ]Ώέ οἩ {πα οπε Παπά, ἔπο οΡ]οσίς 

οἱ 5εῃ5ο ο {πε οἴπετ. Τε πιαδε Όε ἔπεῃ εἶίμει έἶια ἐπίπσς {πεπι- 
;Βε]νες οἱ {]είχ {ογπις γη νλίο]ι {Ππεγ ατε Ιάεηίίσα]. ΤΗο επῖπσς 
.Ἰπεπιδε]νες, Ἡούννενετ, {ευ ατε πο; 1έ ἶ5 ποῖ {λε δίοπε, Ῥιξ οἰπιρίγ 

Ενα {οσπι οἱ ἔἶιε δΐοης, {λαί ἶ5 ἵπ {ο σου]. Τῆο φομ], ἔλοτε[οις, 

15 Ἠ]κα {πο Παπά: [ος ]α5ί ας ἴπε Παπά ἶ5 {πο ἱπδίταπιεηέ {Πτοισ] 
 νλῖοὮ να ϱταδρ οίποί Ιπδίτιπιεηίς, 50 ἶδο Γ6ᾶδοπ ἶ5 {Πο {ΟΤΠΙ 

{πτουσΏ νε] ννε αρρτεμεπά οἴπει {οΓΠῃ5, ΥΥΠΙ]ε 5εΠ5ε-ρεγοερίίοη 
19 ἔπο Γοτπι οἱ Εἶιε οΏ]αοῖς οΓ 5εῃ5ο. 
το ΓΤΠΕ {ουπι5 οἱ Γοᾶδοι ἄτα πο ΠονίονεΓ 5οπιο(λίπο ἀἰβοτοπί 

-. ποπι {πο ἐλίησς οἱ 6εη5ο.] Ας {ἶετε ἶ5, αοοοΓάϊἶπσ {ο ἔα «ΟΠΙΠΙΟΠ 
-' ορίπίοη, πο οΡ]εοί ομίδιάο {ο πιαση](αάςς οἱ 5οη5ε, ἵέ {οἱ]ουνς 

"Έναί λα ἰάσας ος Γ6ᾶδοΠ αἴςα οοπίαϊποας ἵπ {πα {οίπι5 οἱ 8εη5ς, Ροί] 

{πε 5ο-εα]]οά αὈσίταςί οοποερίίοης απά {πε νατγίοιις αιαΠέίος απάἆ 



[72 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ Τ. 

ῥρέσει λεγόμενα, καὶ ὅσα τῶν αἰσθητών ἕξεις καὶ πάθη. 
ιν ᾿ - ” Ν 3 ’ Δ ση Ἆ ᾱ- καὶ διὰ τοῦτο οὔτε μὴ αἰσθανόμενος μηθὲν οὐθὲν ἂν µάθοι 

οὐδὲ Κζυνίου ὅταν τε θεωρῇ, ἀνάγκη ἅμα φάντασµά τι 

θεωρεῖν' τὰ Ύγὰρ φαντάσματα ὥσπερ αἰσθήματά ἐστι, 

πλὴν ἄνευ ὕλης. ἔστι δ ἡ φαντασία ἕτερον φάσεως καὶ το 
3 ’ ν ο κ ’ 3 Δ λ 3 ΔΝ ΔΑ 

ἀποφάσεως' συμπλοκή γαρ νοημάτων ἐστὶ τὸ ἀληθὲς ἢ 
α ΔΝ Ἀ Αα / ’ ’ ῳ) Ν 

ψεῦδος. τὰ δὲ πρὠτα νοήµατα τίνι διοίσει τοῦ μὴ φαν- 

μμ εν 

τάσµατα εἶναι; ἢ οὐδὲ τἆλλα φαντάσματα, ἀλλ᾽ οὐκ ἄνευ 

φαντασμάτων. 

ΙΧ. ᾿Επεὶ δὲ ἡ ψυχὴ κατὰ δύο ὧρισται δυνάµεις ἡ τῶν ο «ον 
ξ 

ζῴ α κα δ , ” 3 9 9 3” θ , 
ᾧων, τῷ τε κριτικῷ, ὃ διανοίας έργον ἐστὶ καὶ αἰσθήσεως, 

. α ο) α Δ ’ , ἀ Ν 3 θ / 

καὶ ἔτι τῷ κινειν τὴν κατὰ τόπον κίνησικ, περὶ μὲν αἰσθή- 
εν Εκκρος φον 

α ’ α Ν ΔΝ [ων ο 

σεως καὶ νοῦ διωρίσθω τοσαῦτα, περὶ δὲ τοῦ κινοῦντος, 

9 ον α ο η / 9 / 
τί ποτε ἐστι τῆς ψυχης, σκεπτέον, πότερον ἐν τι µόριον 

Φ. Δ ἊἎ ἊἎ / ἊἎ ’ Ἆ ο) ε ’ 
αὐτῆς χωριστὸν ὃν ἢ µεγέθει ἢ λόγῳ, ἢ πᾶσα ἡ ψυχή, 1ο 

Ἆ 3 / ὃν ’ 3 ’ ἀ Δ 3 ΄ / 

κἂν εἰ µόριόν τι, πότερον ἴδιόν τι παρὰ τὰ εἰωθότα λέγε- 

ΔΝ Δ 5 / ἊἎ ’ φ .ά Δ 5 ” σθαι καὶ τὰ εἰρημένα, ἢ τούτων ἐν τι. ἔχει δὲ ἀπορίαν 
)θὺ Α ὃ 3 / / Φ ο) ψ / 

εὐθὺς πωὠς τε δει μόρια λέγειν τῆς ψυχῆς καὶ πόσα. 

/ ΄ να / ΔΝ 5 , φ 
τρόπον γάρ τινα αἄπειρα Φαίνεται, καὶ οὐ µόνον ἅ τινες 

Δ Δ 

λέγουσι διορίζοντες, λογιστικὸν καὶ θυμικὸν καὶ ἐπιθυμητι- ε; 

, ε Δ Ἆ / μά Ν αν τς ι Δ Ν Δ 
κόν, οἱ δὲ τὸ λόγον ἔχον καὶ τὸ ἄλογον' κατὰ γὰρ τὰς 

4323 6. ἐν οπι. ΕΙ 9ΌΥ. 8. ξυνιή Τ,9ΧΥ. ξυνείη Το. ξυνίοι ἘΤΌΝΝΥΧ. 

ΤΟ. καὶ ἀποφάσεως ο. 90. 13. οὐδὲ ταῦτα φαντ. Α]ά. Τος. 
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αΐδωνος ἴαί ἀείετπιῖπο δεηςίρ]α ΡΠΕΠΟΠεΠα. Απά Πγί]ες, 

νπουξ ἴπε αἰά οἳ 5εης5ο-ρεΓγοορίίοη Ίνα πενεί ΟΟΠΙΟ {0 ΊσαίΓη ΟΓ 
απάσιδίαπά αηγίΠίης: απά νπεπενες νο οοπδἰἆει δοπηο(πίπρ ἵπ 
ο παπά, νε πιιδέ αἲ ἔἩε 8απιο {Εἶπιε οοπίεπιρ]αίε 5οπ16 ΡίοίαΓα 
οἱ {πε Ἱπιαρίπαίίοι: {ος {πο Ρίοίατες οἱ ελα Ιπιαρίπαίοῃ Ο«ΟΙ{6- 
5ροπά {ο {πα Ἱπιρ[εδδίοης οἱ {πα 5εΠ5ε5, εχοερί {παί {νε {ογπιες 

- Άτο νλοιί πιαίοτίαἰ επιροάἴπιεηέ. 
ο Αἲ ιο δαπἹο {πιο ἱπιαρίπαίίοη ἵ5 δοπιε(μίπρ ἀϊ[βεγεπί {Τοπι 

α[Πγπιαίίοη απά περαίίοη, [οι Ιὲ ἵς οηπἶγ ῬΥν α οοπιβίπαξίοη οΓ 

. 1άεα» ἔλαί νε αἰίαίπ ἔο ἔτι απἀ {αἰδεμοοά. Βιῖ, {ξ πιαγ Ῥεα 
- πδικεά, ἵπ γνπαξ τεδρεοί νη]] ος ΡΠΙΠΙαΓΥ ἰάσας ἀῑ[ες {τοπι πηεΓα 

-'.Ίπιασος ο{5εη5ε2 Απά {ο {ΕΠί5, Ρετμαρς, νο πΠαΥ τορὶγ {παί ἔπευ 
ατε, α5 Ἠ]ο ας οἴπει ἰάεας υνΠῖοὮ ννο {Παππε, ΠἹεΓε ἵπιαρες ΟΓ 

΄..9εηῃσε, αἰίποιρ] πενει {Παπιεά νήποιίξ ἔπε Πεὶρ οἱ 5ο] {ερίε- 

-'. δεπίαξίνο {π]ᾶρες, 

Ο6ΠΑΡΤΕΝ ΙΧ. 

Τ]ς 5ου] οἱ απ]πιαϊς ἶ5, α5 Ί/9 Ἱανα 56εη Ῥείογε, οἶαγαςσίεσίζεά 
ὮΥ ἔννο οαραοίίίες---οη έἶιε οπε Παπά, {πε οορπϊεῖνε ἁἰδοτιπιπα ίνα 

 ζαου]ίγ ας οματεά Ὦν υπάετδίαπάίηςσ απάἆ Ὦυ 8εΠ5ε, οη {με οίᾗεσ 

Ἠαπά, ἴλπε {αομ]εγ οἱ ἱοσαὶ πιονεπιεπί. ΤΠε παίυτε οἳ 5εῃ5α 
απά Ιπίε]]εοί Ίας Ῥεεῃπ 5ο {αΓ δείί]εά: νε παιδί πον’ {πνεςίίραία 

τε πιοίνε [αου]ί οἵἳ {πο φομ], απά ας υ]είπες Ιξ 15 8οπ1α 

- ἀῑθίποί ρατί οἱ 1έ, 5εραταΡ]ε εἰίλπει αοια]]γ οἵ ὮΥ αΏφίτασίίοη, 
ος υλείλες, οἩ ἴλα οοηίτα:γ, 1έ Ὦα ελα 5ο] {ακεηπ α5 α ΥΠοῖα: 
---'απά {ατῖπετ, 1 ἵξ Ῥο 5οπιο οπε Ρατ οἱ {πο 5ο], νΨΠοίμεις 1έ Ώα 

8οπις δρεοίαὶ ρατί ἀϊβετεπί (οπι ἔπεδε ιδια] γεοορηϊδεά απά 

-'. οπυπηεταίεά, οἵ ΙΥείμοτ, οἨ Ελα οοπί{αΓγ, ἵξ ἶ5 5οπιε οπε Οἱ ἴηῃεδα 

ο πνλίςἩ ανα Ῥθεμ δἰαίοά, 
Απ ἱππιεάϊαίε αιεδίίοη υυλΏῖοὮ αγίδες ἶς---ἶπ νν]αξ 5εηΏ8ε α{ε Ἶνε 

{ο 5ρεα]ς οἱ ρατί5 οἱ {]ε 5ομ1, απά Πουν πιαΠγ ατα ἴπετε οἱ {πεπι, 

-..«Έτοπι οπε ροῖπε οἱ νίενν 5αο. Ρρατί5 αρρεας ἱπππππεταδίς, απά πο 
-. «οπβπεά πιετεἰγ {ο {πα “ταβοπαί, “ρίηεεα, απά “αρρείῖείνε” 

“ρατῖ πΠ]οὮ 8οπ]ο ἀῑδεησιϊο], οἵ ἴλα ταξίοπαΙ απά Ἱταβοπαὶ 

ανΠῖο] οἴμει5 επαπεταίο. ΤΠε ελαταςίετῖςίίος, οη {Πε ρτουπά ο{ 

πηπίοῖ {πευ ἀῑςεπσιϊςα {ἶαςς, Ώπειν αἶςο οί]ει ρασί5 βιτί]ες ἆῑς- 
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διαφορὰς δι ἃς ταῦτα χωρίζουσι, καὶ ἄλλα «Φφανεῖται 
/ , / 3 / λ 9 λ οφ µόρια µείζω διάστασιν ἔχοντα τούτων, περὶ ὧν καὶ νῦν 

ἀ ο) ο) : ἡ 

εἴρηται, τό τε θρεπτικόν, ὃ καὶ τοῖς φυτοῖς ὑπάρχει κα ν | 
ια) Α ’ ΔΝ Δ 3 / ” ε 3” ” πᾶσι τοῖς ζῴοις, καὶ τὸ αἰσθητικόν, ὃ οὔτε ὡς ἄλογον οὔτε 39 

ε , ν ΑΜ ςε ςϱ/ ” ο μα. : . , 
ξ 4 ὡς -- ο. θείη αν τις πω» ἔτι δὲ τὸ ῥωτάσο ος 

ὸ τῷ Μ. εἶναι πάντων νο ὃ τίνι δὲ τούτων ταὐτὸν ἦ ἔτε- 422). 

ο τσ 
ῥρον, ἔχει πολλὴν ἀπορίαν, εἴ τις θήσει κεχωρισµένα µό- 

Αα . ζω ν , κ ψ / Δ Ν / 
ρια της ψυχῆς. προς δὲ τούτοις τὸ ορεκτικὀν, 9 καὶ λόγῳ 

Ν δ ΄ ο λ δό αν / Ν γ δὴ 

και υναμευ ετερον αν όξειεν ειναι πανγτωγ. καν ατοπον 7) 

[ο ρε ” [ω] ω) ΔΝ ε ’ ’ 

τοῦτο διασπάν᾽ ἐν τε τῷ λογιστικῷ γὰρ ἡ βούλησις γίνεται, 5 
κ κας. 

φον λος ών { 

καὶ ἐν τῷ λό ιόγω ἡ ἐπιθυμία καὶ ὁ θυµός' εἰ δὲ τρῷ ἡ 

6 { ψυχή, ἐν ἑκάστῳ ἔσται ὄρεξι.. καὶ δὴ καὶ περὶ οὗ νῦν ὁ 
ΔΝ ᾳ) ο ΔΝ α λόγος ἐνέστηκε, τί τὸ κινούν κατὰ τόπον τὸ ζφόν ἐστιν; τὴν 

στ ο ά---. 

Ν ΔΝ ε) ” Ν 2. ’ ϱ ε / μι μὲν γὰρ κατ’ αὐξησιν καὶ φθίσιν κίνησι, ἅπασιν ὑπάρχου- : 
α Αλ - δ 

σαν, τὸ πᾶσιν ὑπάρχον δόξειεν ἂν κινεῖν τὸ γεννητικὸν καὶιο 
π Αα 

θρεπτικόν. περὶ δὲ ἀναπνοῆς καὶ ἐκπνοῆς καὶ ὕπνου καὶ 
3 ’ φ 5 ” κ κά Ν Ν ω) 

εγρηγορσεως νσΤτερον επισκεπτεον εχει Ύαρ και ταυντα πολ- 

ν 3 η 5 Ν ν Αα Ν η / δη Ἡ 
ὁ5λὴν ἀπορίαν. αλλα περὶ τῆς κατα τόπον κινήσεως, τί τὸ 

κινοῦν τὸ ζῴῷον τὴν πορευτικὴν κίνησιν, σκεπτέον. Ότι μὲνοῦν 
5 ε . ο, ο ο Αη 6 , λα. - 

οὐχ η πω δόνόμας δῆλον' ἀεί τε γὰρ ἑνεκά του ἡ νόᾳ [6 

σις αὕτη, καὶ ἢ μετὰ φαντασίας ἢ δρέξεώς ἐ στη οὐθὲν γὰρ 

μὴ δρεγάµενον ἢ να) κιεῖται ἀλλ᾽΄ἡ. βίᾳ. .. κἂν τὰ 

φυτὰ κινητικὰ ἦν, κἂν ὢδψ Τεβόμος ὀργανικὸν πρὸς τ τὴν 

6 κίνησιν ταύτην. ὁμοίως δὲ οὐδὲ τὸ αἰσθητικόν' πολλὰ γάρ 
3 ων ’ ἁ ” λ 3 ή » 3 Δ 4 δε 

εστι των ζῴων α αἴσθησιν μεν εχει, μογιμα ὃ εστι και ακι-2ο 

νητα διὰ τέλους. εἰ οὖν ἡ φύσις μήτε ποιε; µάτην μηθὲν - 
/ 5 ων) λ ω) 

µήτε ἀπολείπει τι τῶν ἀναγκαίων, πλὴν ἐν τοῖς πηρώµασι 

27. ταύτας ΕΙ.. | φαίνεται ΤΟΝ ΧΥ. 4325 4, 5. δὴ τὸ [τοῦτο] διασπᾶν. Του. 

τοῦτο φάναι διασπάν ΥΥ. ϱ. ἅπασιω ὑπάρχουσαν] αἳ πᾶσιν ὑπάρχουσι 

19ΤΟΌΟΥΣΥ. 32. ΤιοΠι. Γ9ΤΟΥΧΥ. 
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-.ταπῖ [Γοπι «8ςεἩ οἴμει έαῃ έἔλαςεα αἴς---Ε]ιο ρατίς ἵπ αιερίίοη Ρεΐηπς 

ι ]αδί (λοςεα νυίοὮ νε Ἠανε Ῥείοτε ἀεδοτίρες---ἔἶο νερεία(ῖνε, υνΠῖς] 
ἳδ απ αἰετὶριίς αἲ οπος οἱ ρίαπίς απἁ ενειγ απίπια]---ἔα 5εηεοηξ, 
γΠΙοὮ «αηποί Ῥο εαςί]γ οἶαδδεά εἰίπει ας ταξῖοπαί ος Ἱταξίοπα]--- 

-''απά, Πιτίλετ, ἔλε Ιπιαρίπαξίνε {αου]έγ, ννπῖοὮ 15 ἀϊΠετεηί ἵη 1ε5 

-. Δείίοη απά αδρεοί Ποπι αἲὶ, υλί]α νε νΒῖοἩ οἱ {παπι ἶ5 Ιέ 

. εἴῖπει ἴ]ο 6απιο ο: ἀῑβεγεπί ἱ5 α αιεδίοη ΓΗ] οἱ ρετρ]εχίίες, 
- Ἡξ Ίνα 88διπῃς 50Ο ΠΙΑΠΥ ἀῑδίίησοί Ρρατί οί 5ο]. Βεδίάος {ἶεςσα, 

 ἴπετε 5 ενα «οπαίῖνε ος ἁεείτίηρ {αοι]{γ, νΥΠίοὮ νγοι]ά 56εεπα {ο 

δε ἀῑΠετεηί [τοπι αἱ, Ῥοΐ] {π 15 εοποερίίου απά ἵη ἴ{5 οαραοϊ( 
τος αοίίοῃ. Χου, Ιέ ἱ5 αΏευτά {ο ρατοε] {επί οί ἵπ {Ἡο πιαπήςΓ 

' ἀπάϊσαίοά. Τμε φείε]εά ννῖση [νΥλίοῖι ἶ5 οπε οἱ 1ὲ5 αδρεοῖς] οοηςίῖ- 
- εαέες Πδε]ξ νηλίΏ {πε ταίοπαΙ ρατε οἱ 5ου, γλί]α {λα αρρείίία 
-- απά Ρ8δδίοη, νηληῖοὮ ατα ές οέμος {αςξοίς, Ις νυϊεΠίη Ελα 5ρΏοτο ος 

πα ἱτταβοπα]. Απά {πας, 1 ἔποίο Ῥο {Ώτεο ρασί5 οἱ {πε 5οι1, 

ἀεδίτο νυΠ]] Ἠανο {ο Ῥε ΡΓεδεηί ἵηπ εαςὮ οἳ {Παπῃ. 

Το τείατη, ἴπεῃ, {ο ος οπἱρίπα] αιεςίίοη---ΊλΠαί ἶ5 έπε ρατί 
ἴλαί οοπιπιιηίσαίες Ἰοσαὶ πιονεπιεπί {ο {πε απῖπιαΙ) Ας {ος {πε 
πιονεππεηίς οἱ στονίἩ απἆ ἀεσαγ, {Πεγ γ/οι]ά 5εεΠ], α5 {Πεγ αΓε 

ἴμε αἰτῖρα{ες οἱ α]] απ]πιαϊ5, {ο Ῥο οαµδεά Ὦγ ἴποδο Ρρούνετς οί 

Ρρτοάιςίίοη απά πι ἰτίείοη υνΠπῖοὮ οΠατασίετίζα αἱ] αηίπιαΙ| Ηίε: απά 

ΨἩ τεσατά {ο τεδρίταἴῖοηπ απά εχδρΙΓα[ίοη, 5 αἱδο 5ἱαερ απά 

Ἰγακίης, Ίνα πιυςί Ἱπνεδίίσαίο {πεῖγ παίμτο ΟΠ αποίῃεΓ οοσαδίοῃ, 
α5 ἴΠεγ αΓε πιατκεά Ὦν πιπαπγ ἁῑπποι]ήες. ΌαΓ ρτεδεπί {ασ]ς ἶ5 {ο 

Ἰηνεςίίσαίε {πε παίυτα οἱ ]οσαὶ πιονεπιεηί, απἆ 5εε Ίγπαί ἴέ ἶ5 {Παί 
Ώιονες {πε αηἰπια] ἵη {πε γναγ οἱ Ρ{ορτεδδίνε ππονεππεηί. Ἑνί- 

ἀεπιῖγ ἵε ἶ5 ποῖ {πε ππεγοε νερείαίϊνε οαραςεῖίγ ΥΠΙε ἆοες 5ο. 
1 οσα] πιονεπιεηί ἶ5 αἶνναγς ἁϊγοσίθά {ο 5οπ]ε οπἀ, απά ἶ5 αοσοπι- 

Ραπίεά εἶεπει Ὦν α τερτεδεπία(ῖνα ἵπιασα οἵ ὮΥ α ἀεείτα, δίπος 
ποίλίηρ---απ]εςς Ιπάεεά ἴξ5 πιονεπιεηί ὃε {ε τεδυ]έ οἱ {οτος--- 

“Ἵπονες νπουί 5οεἷίπσ εἰίπει {ο ραΐπ ΟΓ {ο εδοᾶρο δοπιοίμίηρ, 

Απά {ατίμοτ, Ρ]απίς ννου]ά Ῥε «αραΡ]ε οἱ Ιοσαὶ πιονεπιεηί απά 
γ/ου]ά ροβ5ε55 5οπις ρατί ἱηδίγιπιεπία] {οί 5 πιονεπηεπέ. 

Ας ΜΗ]ε ἵ5 ἵε {ιο {αομ]ίγ οἳ 5εη5δε ν’ΠΙ6] οαϊιδες ]οσαἱ Ππ]ονς- 

πηεηί,. Τπετε αγ. πιαΠΥ απ]πια]5 ΥΥΠΙοἩ Ρο55655 56ῃ5ε ΡΟΥ/6Ι5 απά 
γεί οοπείπιε {Πτουσῃμοιί βχεά απάἁ πηπιονεά. Βιΐ παέητε πηαίκες 

ποίλμίπα- νἠλοαί α ριγροςε, ΠΟΓ Ίεανας απγ(Πίπᾳ, πα{ἰ]αίεὰ απάἀ 
ἱπιροτ[εοί Γοπης εχοερίσἆ, νν]εἶλοιέ Εναξ νΥλίοἩ ἵξ τεφιίτος. Νονν 

ος ρωσ 
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νο Ε] ” 3 / Ν Ν φὺ ον ή σε 

καὶ ἐν τοῖς ἀτελέσιν' τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ζῴων τέλεια καὶ 

5 ’ ο) ο 3 λ «4 Ν 
οὐ πηρώματά ἐστιν' σημεῖον δ᾽ ὅτι ἔστι γεννητικὰ καὶ ἀκμὴν 

ν Ν , ες λείας Ἀρρις Ἀ ν Α΄ ν Δ η . 
ἔχει καὶ φθίσιν' ὥὡστ' εἶχεν ἂν καὶ τὰ ὀργανικὰ µέρη τῆς ας 

/ 3 Δ μ δὲ Δ Δ ως , ᾳ) 
ς Ἰ πορείας. ἄλλα μήν οὐδὲ το λογιστικον καὶ ο καλούμενος νοῦς 

3 Ν ε μα 4 λ Ν Δ 5(]) ο) ή 3 3 ἐστὶν ὁ κινῶν' ὁ μὲν γὰρ θεωρητικὸς οὐθὲν νοεῖ πρακτόν, οὐδὲ 
Αα ῳ ’ ἊἎ / λέγει περὶ φευκτοῦ καὶ διωκτοῦ οὐθέν, ἡ δὲ κίνησις ἢ φεύγον- 

’ Α ’ ΄ ΑΝ 5 » .»05 σὁσ ω [ω) 

τός τι ἢ διώκοντός τί ἐστιν. ἀλλ᾽ οὐδ ὅταν θεωρῇ τι τοιοῦτον, 

ἤδη κελεύει φεύγειν ἢ διώκειν, οἷον πολλάκις διανοεῖταιῃο 

φοβερόν τι ἢ ἠδύ, οὐ κελεύει δὲ φοβεῖσθαι, ἡ δὲ καρδία 

ο) λ Φ 6 ’ ο / ’ 3” 8 Ε] . 

6 8 κιεῖται, ἂν δ᾽ ἡδύ, ἕτερόν τι µόριον. ἔτι καὶ ἐπιτάττοντος 433 

ω) ζω) ΔΝ ή Α ὃ ΄ ’ Ἆ δ ΄ 3 4 

τοῦ νοῦ καὶ λεγούσης τῆς διανοίας φεύγειν τι ἢ διώκειν οὐ 
ο 3 ΔΝ ΔΝ λ 3 ιό ” ωὶ ε 3 ΄ 

κινεῖται, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν πράττει, οἷον ὁ ἀκρατής. 
ας κ. ε ω) ιό εν Δ 3 Δ 3 πρ ε καὶ ὅλως δὲ ὁρῶμεν ὅτι ὁ ἔχων τὴν ἰατρικὴν οὐκ ἴᾶται, ὡς 

Φα ΔΝ ” 3 α ο) ο) ΔΝ 3 / 3 3 ἑτέρου τινὸς κυρίου ὄντος τοῦ ποιεῖν κατὰ τὴν ἐπιστήμην, ἀλλ᾽ 

οὐ τῆς ἐπιστήμης. ἀλλὰ μὴν οὐδ ἡ ὄρεξις ταύτης κυρία τῆς 

κινήσεως' οἱ γὰρ ἐγκρατεῖς ὀρεγόμενοι καὶ ἐπιθυμοῦντες οὐ 
/ νὰ 3” Δ κά α 19, - ω) [ο 

πράττουσι ὧν ἔχουσι τὴν ὄρεξιν, ἀλλ᾽ ἀκολουθοῦσι τῷ νῶ. κ στο κ... 

Χ. «Φαίνεται δέ γε δύο ταῦτα κινοῦντα, ἢ ὄρεξις ἢ νοῦς, 

3 Ν ε ή ’ ει) Δ 8 εἶ τις τὴν φαντασίαν τιθείη ὡς νόησίν τινα. πολλὰ γὰρ παρὰ ιο 
Ν 9 ΄ . [ο] ο] η] 2 απ μα ” ” 

τὴν ἐπιστήμην ἀκολουθοῦσι ταῖς φαντασίαις, καὶ ἐν τοῖς ἅλ- 

λοις ζῴοις οὐ νόησις οὐδὲ λογισμός ἐστι, ἀλλὰ φαντασία. 

34. ἔστιοπι. Ι9ΤΟΥΥΝΥΧΥ. 27. νοεῖ] θεωρεῖ ΕΙ.. Ὅ 4333 11. ἀλλοις] 

ἀλόγοις ν. 
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Ενα απὶπηαϊς ἵη ααοςίίοπ αἴα Ρογ[εοῖ, απά ποῖ πιπβ]αίθά: {Ππευ Ρος- 

4 {9658 Ρεπεταί(ΐνε Ροννείς, απᾶ οχΠΙδί{ξ ῬοῖὮῃ ἀενε]ορπιεπί απάἆ ἀεσαγ. 
| '.Ἅπά «πλεγείογε [---ἶρ 8εη5ε αἶοπε Ίνεγε α 5μπεῖεπί {εᾶδοῃ ΠΟΥ έ]ια 
᾿οχετοῖςε οί ]οσαἱ πιονεπιεηί---] 5αςἩ απίπια]ς ννου]ά Ροδ8οςς αἱ] έἶνο 

Ὁ. ρ8σῖς Ἰηδίτυπιεηίαί {ος πιονεπεπέ. 

ο Νεϊπες, Γατίῃες, {5 {λε ταζοοΙπα(ῖνε ΡαΓί, ΠΟΓ {Πε φο-οα]]εά 

ΤΕΒΣΟΠ, ἴπαί νΠῖεἩ ρτοάιςσεδ ππονεπηπεπί. ΤΠε δρεει]αεῖνο {6ᾶβδοΠ 
Επ] ποϊλίης νυλίοἩ τε]αίος {ο αοίίοπ, πος ἆοος ἴέ αδθοτί ΑΠΥ- 
Ὁ Ενίης να τεσατά {ο {λε οῬ]εοί οἱ ρυδηῖέ απά ανοτδίοι: νΏειοας 

ο πιονεπεπί ἶ5 ἱπνατίαβ]ν οοπηεσίεά νε] οπε εἶξ]ιος Ρριτδιίπσ ος 

. ανοϊάϊπρ φοπιο(μίηςσ. Νου {πάθεά, ενεπ ΝΊΙΘΠ {ο Γ6βδοΠ τεβεοίς 
ο φοπιε(μίπσ οἱ Επί εἸατασίας, ἀοες ἵε ενεη {οι αάνίσο {πα 
' Ππαϊνιάιαὶ εἰίπετ {ο ριγδηῖε οἵ {ο ανειδίοη. Ἐτεαιεπί]γ, {ος 

ώ . "μαρίς, {πε τεαδοή ἐΠίπ]κ5 οί 5οπιοί(Ώίπρ {ετγηῖρ]ε ος Ρἱεαδαπέ, Ῥαΐ 

"Τε ἆοες ποῖ {πεγεργ ρτοάµοο {εαγ: {πα οπΙγ τεδα]{ {5 {λαί {Πε 
. ο λοαεε { ἵῃ σαδε ἴπε οβ]εοί Ῥε {ετήβ]ε, ος 8οπια οίπεί ΡαΓί, ἵῃ σ.δε 

 α1ε Ῥε Ρ]εαδαπί, ἶ5 οχοῖίεᾶά. Ἐιτίπεγπιοίο, ενεη ΥΝΠεΠ {ΘδΟΠ 

Ρΐνες α εοπιπιαπά, απά ιπάἀςιείαπάϊπρ Ρίά5 5 εἰελπει ανοίά οἵ 
' Ῥασδιε δοππείμίηρ, {πε ἱπάϊνίάια] ἶ5 ποῖ πιονεά αοσοτάἰησΙγ, Ῥια{ 

- Το]]ουνς {λαο ἀἰγεσίίοη οἱ αρρείῖίε, 45 πΙαΥ Ῥε 5εεπ ἵη έλα ἱποοπίῖ- 
πεπί. 990 αἶδο, ἵη ϱεπεγα], ἵνε 5εε {παί {λα πἹαη νο απάοτοίαπάς 

τε ατί οἱ Πεα]ίπρ ἆοες ποῖ οἩ Ελαί αοοοιπί ἔπετείοτο σα], α [αοῖ 

ο πΠῖοὮ 5Ἠοννς ἐἶαίς ἵε τε ῖτες φοπηείΠίηρ Ῥερδίάες Κπον]εάσα {ο 

-'.Ῥτοάποε {πε τεδη]ί5 ο Κπον]εάσε: απά {]αί 5οἰεπεῖΠο Κπονν]εάρα 
ο 19 Πδε]{ απαΡ]ε {ο ε[ῇεοί ἐλῖς επ. 
οσο 1 αδγ, ἀεδίτε ἵς ποῖ Πεοά {ο ρτοάιοε ἐπί πιονεπιεπί: {λα 

εοπ{ίπεηῖ, {ποαρΏ διβ]εοί {ο ἀεδίτε απἁ αρρείῖίε, ἆο ποῖ ἆο {ποσα 
' "μπορς {ο νψΏῖοὮ {Πεγ Ροβδε5ς α ἀεεῖτε, Ῥαΐ {οἶ]ονν, οη {πε οο- 
ο ἵτατγ, (ης Ἱεαά ο γοαςοῃ. 

6ΠΑΡΤΕΚ Χ. 

ΤΈπετε ατε, Ἡονύενετ, αἲ Ιεαδί (ννο [αου]έες νγΠῖοᾶ αγο πιαΠί- 

- (αδίῖν πιοςῖνα---νίσ., ἀεσῖτε 'ΟΓ {6ΡΟΠ, ἵξ νο ταρατά ἱπιαρίπαίίοη 

5 α Γοίπι ο {6αδοΠ. Ἐτεαιεπέίν, ἵπ [αο, Τε 5 {πο Ρἰοίατος 
οἱ Ἱπιαρίπαίίοη ἃ5 ασαἰῃδέ Κπον]εάσε ἐἶλαί ρεορ]ε {οἱονν, απἀ 
ΑΠΙΟΠΡ απἰπιαϊς οἴπει ἴπαπ πιαπ ἵε ἶ5 ποί (ποιριέ ποτ ταξἰοςί- 

πα{ίοη, Ῥιΐ{ δἰπιρ]γ {Πῖς Ῥρονεί οἱ τερτεδεηίίηρ ἵπιασος οἱ 5εηςε, 

Ν. ΑΕ. 12 
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ν ο - ν ν , Α  Ψ 
ἄμφω ἄρα ταῦτα κινητικὰ κατὰ τόπον, νοῦς καὶ ὄρεξις. 

δο νοῦς δὲ ὁ ἑνεκά του λογιζόµενος καὶ ὁ πρακτικός' διαφέρει 
δὸ Αα θ - Αα Α α  ψ έ ο , - α Ὡ : 

ἑ τοῦ θεωρητικοῦ τῷ τέλει. καὶ ἡ ὄρεξις ἑνεκά του πᾶσα" οὖ ι; 
π εν ο 3 « ο ο ο ν ο 5 | γὰρ ἡ ὄρεξι», αὕτη ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ: τὸ δ' ἔσχατον ι 

ὁ σωμα ασρσας 
3 Ν ων , ο δν ο , , ος ο 

αρχη Της πράξεως. ωστε εὐλόγως ταῦτα δύο φαίνεται τα ἳ 

κινοῦντα, ὄρεξις καὶ διάνοια πρακτική τὸ ὀρεκτικὸν γὰρ κι- 
«Αῤ ν 

α λ λ ο ε , αν 9 µ ο ος βόρς ρε 
νει, καυ διὰ τούτο διάνοια κινει, οτι αρχη αυτης εστι το 

ἳ ' . ὑμωμύνώέκκωως, 

3 / ρυψ / αφ α 3 ακΑ.ψ αδΡ 4 Ἡ ᾳ 
6 3 ὀρεκτόν. καὶ ἡ φαντασία δὲ ὅταν κινῇῃ, οὐ κινεῖ ἄνευ ὀρέ-οο 

Δ ο λ ο ον , 5 λ , ω Ν 
ἕεως. εν δή τι ΤΟ κινουν, ΤΟ ΟΡΕΚΤΟΥ. ευ γαρ δύο, νους και 

ὄρεξις, ἐκίνουν, κατὰ κοινὸν ἄν τι ἐκίνουν εἶδος. νῦν δὲ ὁ μὲν ' 

νοῦς οὐ φαίνεται κινῶν ἄνευ ὀρέξεως' ἡ γὰρ βούλησις ὄρεξι' 

ὅταν δὲ κατὰ τὸν λογισμὸν κινῆται, καὶ κατὰ βούλησιν κι- Ἅ 

νεῖται. ἡ ὃ ὄρεξις κινεῖ παρὰ τὸν λογισμόν' ἡ γὰρ ἐπιθυ- 25 

” - πμ 

4 µία ὄρεξίς τις ἐστίν. νοῦς μὲν οὖν πᾶς ὀρθός, ὄρεξις δὲ καὶ 
κα. 

φάντασία καὶ ὀρθὴ καὶ οὐκ ὀρθή. διὸ ἀεὶ κινεῖ μὲν τὸ όρε: 

Κτόν, ἀλλὰ τοῦτ' ἐστὶν ἢ τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ φαινόµενον ἆγα- 

θόν' οὐ πᾶν δέ, ἀλλὰ τὸ πρακτὸν ἀγαθόν' πρακτὸν ὃ ἐστὶ 

6 5 τὸ ἐνδεχόμενον καὶ ἄλλως ἔχειν. ὅτι μὲν οὖν ἡ τοιαύτη δύ- 2ο 

ναµις κινεῖ τῆς ψυχῆς ἡ καλουµένη ὄρεξις, φανερόν. τοῖς δὲ 

διαιροῦσι τὰ µέρη τῆς ψυχῆς, ἐὰν κατὰ τὰς δυνάµεις 439) 
ὃ ω) ΔΝ ΄ ΄ ’ θ ΄ ε] 

ιαιρωσι καὶ χωρίζωσι, πάμπολλα γίνεται, θρεπτικὀν, αἰ- 

18. ὀρεκτὸν ἘΙ,. Ττεπᾶ, Τογ.: οειετῖ ὀρεκτικὸν. 30. πρακτικὸν ἆγ. Τ.. 
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νε σα]άος (παπι. Ῥοίμ ἴπεη γοᾶδοηπ απά ἀεδίτο αἴο Πίίεά ἴο 
-'. Ῥτοάπος απά ]εαά {ο οσα] ππονεπιεπξ. ΤΠε τεᾶδοη Νο] {5 στο 
-. Πποπάεά ἶ5 εἶαί ννΏίο]ι οαἱοι]αίαος {ος 50ΠΠ8 Ρράσροδε---ἴμαί ἶ5, {ξ {8 

ο Ενα Ρτας(ϊσα] τεᾶσοῃ, ἀἰδίησιίδ]ιοά {οπι {Πα δρεοιἰα(ίνα Ὦν 185 
.επά. Α5 [ος ἀερίτε, {4 5 αἱνναγς ἀἰτεοίεά {ο 5οπιε οβ]εοί: ἵπ 

ο ζαοτ, Τε ἱ5 ἔπο οβ]εοί αἲ ννπ]ο]ι ἀεδίτε αἶπις ἴλαί {ογπις έπε ςίαγίίης- 

Ιηῖ οἱ {πε ργας(ἶσα] Γ6βδοη, α]έλοις] ΙΤέ ἴ5 6οπ]ε ραγίίου]ατ ἀεία]ὶ 

ΠΙΕΙ {οτπης {πε Ῥερίπηϊίης οἱ {ια αοίίοῃ. 

1 ἱδ ΈἼχεηῃ οη ροοά στουηπάς {ἶαί ρεορίε Ἠανε νίεινεά α5 
βρῄπσς οἵ αοίίοη ἴ]εδο Ώννο [αοι]είε ο{ ἀεδίτε απά Ρταοίϊσαἱ 
Ιη{ε]]εοί: {ος {λα Γαοι]ίγ οἱ ἁοδίτο πας Ιδε][ α πιοξίνε {οΐςς, απά 

π πα Ιπίε]]οοξ οεχοῖίος {ο αοίῖοηῃ ]μδί ἵπ 5ο [αγ α5 {ο οΡί]οος 
οἱ ἀεδίτε δαρρίϊος ἵέ νυν α οίαγίηςσ-ροίΐπέ: Ἰμδί α, οἰπιί]ατ]γ, 

Ἱπιαρίπαίίοη πΏεη ἴξ πιονες {ο αείῖοη ἄοεδ ποῖ ἆο 5ο ἱπάερεῃ- 

ἀεπί]γ οἱ ἀερίτο, 
΄ΤΠε δρτῖηρ οἱ αοίῖοη {Ἠιις γεδοῖνες Ι{δε] Ιπίο οπε δἶπσ]ε {ΠίΠ5, 

νϊΖ. ἔπε ορ]εοί οἱ ἀεδίτε. Έοτ {1{ {πετα ννετε ἔνγο {αευ]έες αείίῃρ α5 

αρτίησ» {ο αοίίοη---ΓεᾶδοηΏ ΟΏ {λε οπο Παπά, ἀεδίγε οἨ {πε οἵπετ--- 
ου ννου]ά Ίανα {ο πιονα ἵπ νἰγιο ΟΓ 8οπιθ «ΟΠΙΠΙΟΠ μαΓαοίοΓ 
ἔἴνευ οἸιατοά. Ίοιν {6ᾶδοἩ, {έ ἶ5 {οιπᾶ, ἆοθς ποῖ αοΐ 45 α ρτίης 
οἳ αοίίοη ἱπάερεπάεπί]γ οἱ ἀεδίτε: {οΓ 5είε]εά ΥῖδΏ 5 α {οΓΠ1 ΟΓ 

ἀθδίτε, απά νΊει α Πα ἶ5 Ιεά {ο αοἲ αοοογάἶης {ο Πΐ5 τεαδοπαΡ]ε 

οοηνἰςξῖοη ς ἵ5δ πιονεά αἰδο ἵπ α ΠΙΑΠΠΕΓ οοιτεδροπάΐης {ο Π15 
μη, ΤὈεβῖτε, Ἡούνενες, εχοῖίος {ο αοίῖοη εοπίταΓ]γ {ο Μεβδοῃ, 
αΡρρεβίε, νηηίοἩ 5ο αοΐ5, Ῥείης οπε Οο{ έπα {οτπις οἳ ἀθβίτε, Απά 

πας, ἔἶεῃ, Τε γνου]ά 5εεΠΙ, ΓΕΡΟΠ ἶ5δ Αἶνίαγς ἴταο απἀ τἱφηῖ, 
Ἠπετεας ἀεδίτε απάἆ ἱπιασίπαίίοη ΠΙαΥ Ῥε Ῥοξὰ τισΏί απά ποῖ 

τὶρΏί. 

Τε ἶ5 ἔεῃ αἶναγς {λε ορ]εοί οἱ ἀεδίγε Εναί πῃονες {ο ἀοΠοη ; 

αηΏά είς ἶ5 αἰέ]ει {πα σοοά ο: {πε αρρατεπί ροος---ποῖ ϱοος, Πον- 
νετ, α5 α ν/οῖα, Ῥωέ πρὶν Ενας {ογπι οἱ {6 Ἠυπῖο τε]αίες {ο 
αοίῖοη----ἴἶλαί ἶ5, νο] ἶ5 οοπέίησεπί απἀ αἁπιῖίς οἱ Ρείπς οἴ]ετ 

ἴπαῃ 1 ἶ5. 
Ἐνίάεηεϊψ, ἐιεγείογε, 1 ἵ5 5αοῖι α {αου]γ οἱ ἔἶε 5ου], ἴε 5ο- 

σα]]οά Ρρεϊποῖρ]ε οἱ ἀεείτε, γγπῖεὮ ππονες {ο αοίίοῃ. ΎΤποςε, ἴπεῃ, 

ελαί ἀῑνίάε ἔἶια 5ουἱ ἱπίο ἀἰβετεπί ρατῖς πιασί, 1 α ἀῑπετεποε ος 

Ῥουνεις Ρε έἶε Ῥαθίς οἱ ἐλείγ 5εραταίίοη, τεοορπίδα α ρτεαί νατείγ 

ος δµοἷι ρατίς---ἶνε πι(τίεπί, δεπ[ίεηέ, τα(ίοπα!, ἀεμρεταίϊνε, απὀἀ, 

12---2 
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, , , ν 9 / ο ο βεοί 
σθητικόν, νοητικόν, βουλευτικόν, ἔτι ὀρεκτικόν' ταῦτα γὰρ 

πλέον διαφέρει ἀλλήλων ἢ τὸ ἐπιθυμητικὸν καὶ θυμικόν. 

ψ 6 ἐπεὶ δ) ὀρέξεις γίνονται ἐναντίαι ἀλλήλαις, τοῦτο δὲ συµ-: 
’ κά ε / Ἆ ε 3 η 3 / ς ΄ ’ 

βαίΐνει ὅταν ὁ λόγος καὶ ἡ ἐπιθυμία ἐναντίαι ὧσι, γίνεται 
ην .. / 3 4 ε Δ Δ ω) 9 . 

δ᾽ ἐν τοῖς χρόνου αἴσθησιν ἔχουσιν (ὁ μὲν γὰρ νοῦς διὰ τὸ 

µέλλον ἀνθέλκειν κελεύει, ἡ δ ἐπιθυμία διὰ τὸ ἤδη' φαί- 
ΔΝ Δ 3” ελ ΔΝ ε ων εΟο Αλ κ) 3 Ν ε ο) 

νεται γὰρ τὸ ἤδη ἠδὺ καὶ ἁπλῶς ἡδὺ καὶ ἀγαθὸν ἁπλώς, 
Ν Δ . 8 ο 9 / ” αι λὼ π ν . ον . 4 

διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν τὸ µέλλον), εἶδει μὲν ἓν ἂν εἴη τὸ κινοῦν τὸ το. 

5 ’ Φ / θὰ λ / Ν ν ’ ν 
ὀρεκτικόν, ᾗ ὀρεκτικόν, πρῶτον δὲ πάντων τὸ ὀρεκτόν (τοῦτο 

γὰρ κιεῖ οὐ κιμούμενον τῷ νοηθῆναι ἢ φαντασθήναι), ἀριθμῷ 

5 Ἰ δὲ πλείω τὰ κινοῦντα. ἐπειδὴ ὃ ἐστὶ τρία, ἓν μὲν τὸ κινοῦν, ] 
, » 8 ο , λ , 9 ον ο , ] 

δεύτερον ὃ) ᾧ κινεῖ, τρίτον τὸ κινούµενον' τὸ δὲ κινοῦν διττόν, 
ο ΜΙΑ ΙΥΡ ν ον Αα λ , ο. το τ 

ΤΟ µεν ακινΨητοΟον, Το δὲ κινουν και κινουµενον εστι δὲ το µεν ο πλ 

Πε 

ἃ 

») Δ Φα , Δ λ ο Ν ΄ λ 
ακινητον το πρακτον ἀγαθόν, το δὲ κινουν και κινουµενον το 

μπε 
ὀρεκτικόν (κινεῖται γὰρ τὸ ὀρεγόμενον ᾗ ὀρέγεται, καὶ ἡ 
” ’ ’ ’ ςἆ ς αδρ δν Ν Ν η ΔΝ ων ! ὄρεξις κίνησίς τίς ἐστιν ᾗ ἐνέργεια), τὸ δὲ κινούμενον τὸ ζῴον' αι. 
ων δὲ ο 8 ’ εν ἕι ον) Αα : ΄ 3 ώς ὃ Ν ᾧ δὲ κινεῖ ὀργάνω ἡ ὄρεξις, ἤδη τοῦτο σωµατικόν ἐστιν' διὸ 
5 . ον ρθωμώςί ἁον . α΄ , . ἐν τοῖς κοινοῖς σώματος καὶ. ψυχῆς ἔργοις θεωρητέον περὶ «ο 

5 α α Ν ε 3 ’ 3 ο) Ν ω) 3 ω) 

«6 αὐτοῦ. νῦν δὲ ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰπειν, το κινουν ὀργανικως 

Δ  ) Ὡ ε ον μὴ 
το αὐτό, οἷον ο γιγγλυμός' ἐν- 

Αα Ν . ” Δ μ λ Ν 1] 

ταῦθα γὰρ τὸ κυρτον καὶ κοῖλον τὸ μὲν τελευτὴ τὸ ὃ 
9 ο Ἡ. λ ν 3 δ΄ ον. ΝΑ » / αν 
ἀρχή' διὸ τὸ μὲν ἠρεμεῖ τὸ δὲ κινεῖται, λόγῳ μὲν έἕτερα 

43359. Ίδη οπι. Ἑ. 16. τὸ ροςί κιν. οπι. ΕΙ,9ΌΥ. 17. ὀρεγόμενον] 

κινούµενον Ε1190 ν ΥΓ Βε]]ς. ο αδ. τιοπι. ΤΝΧΥ. | ᾗ ἐνέργεια] ἡ ἐνεργείᾳ ἡ 

Του, 43. Ύυγλυμός Ἐ. γιγλυµός Χ. γιγλυσµόε ΔΤΝ. γιγγλυµός, Βεκ]κ. Τος, ’ 

υπο λα ο κι ωιως», 
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- ασίμετ, πε «οπα(ῖνε οἱ ἀερίίης---α]Ι {ποσα Ῥοΐπο 5εραταίοά ὮΥ 
ι πάει ἀἴΠεγεποςς ΓΓοπη οπς αποίηοατ ἔλαῃ αγ ἔ]α πο ΟΓ αΡῥε- 
Πίο απά λαέ οἱ δρίγῖεοἆ ἱπάϊσπαξίοη, 
| ΤΠε νετγ ορροδίίοη οἱ ἀθθίγε ΙΕδεΙί αξίεδί {]α οπεηεςς οί 

Ὁ.. ΕἩο πιοῖνα {αομ]ίγ. ῥῬπε] ορροδίίοη Ἠαρρεῃπς ν/Πεπ {λε ΓΘᾶ5ΟΠ 
-'. απά ἵῃε αρρεβίίο οοπης {οσείῃεγ Ιπίο οοπβϊοξ απά ἀἱσρίαγς Ιδε]έ 
τη Ῥεΐηρς νηὮ α 5οηςο οἱ Εἶπια, ἸλΕ] δια] Ρεΐηρς, ΓεᾶδοἩ, {Γοπι 
1 Ρετοερβίοπ οἱ έλε Γαέατα, επ]οίπς τεεῖσταπος ον ἵΏς πππα- Ὥπις 
 αρρειίίε 16 Ἰπβπεποεά ὮΥ ἃ Ργεδεπῖ νυλίο]ι ἶ5 ναπὶκπίπσ-: {οτ-εἶναι - 

-. λίοὮ ἶδ πιοπιοπίατ!]γ. Ρἱεαδαπί αρρεατς ΡοΐΠ αβεο]ατεῖν ρΙεαδαηπέ 
-''. απά αὈο]αίεῖγ σοοᾷ, Ῥασαιισα ἔπε ΠΠέατα ἶ5 πΠδασπ. Ἠουν, 5ΙςἩ α 

οοηβΙεί οἱ ἀεδίτες τεφυῖτες {Εἶναί {ἶνο πιοίῖνε ασεηἒ, {πο ρηϊποῖρ]ε οξ 

ἀεδίτε, α5 5υς6Ἡ, 5Ποι]ά Ῥε δρεοϊβσα]]ν Ῥιαέ οπα: απάἆ {πα πιοςδε 
Ῥτίπιατγ. οἱ αἰἱ ἰ5 {ἴἶιο οῬ]εοί οἱ ἀἁαρίτα, {οι {λί ΐ 

1{δε]Γ πιονεά, ετεβίες πιονεπιεπέ ὮΥ Ῥεϊπσ πιαᾶε απ οΡ]οσί οί 
{ποιςσΏί ος Ργεδεπίεά Ῥείοτε 5 ὮΥ ἱπιαριπαξοηῃ. Νιαπιοτίσα!γ, 
Ποΐνενετ, ἴπε πιοβῖνε ασεηῖς ΠΙάΥ Ῥς6 δενοῖτα]. Νον;, ἴπειο αΓς 

ἴπτες εἰεπιεηίς ἵη πιοίίοη, οπε Ῥείηρ {λε οὐ]θοῖ υΠίεἩ Ρτοάιοες 

 ππονεπιεπέ, {πε 8εοοπά {ναί Ὦγν ννΠίοἩ ἴξ πιονος, απά {λα Ε]γά 
ιο ορίοοέ υν]ίο] ἶ5 πιονοά. ἨΜονν, οἱ οσα ἴἶτος, ἴἶια οδ]οοί 
υηΙεὮ Ρτοάµοες πιονεπιεηί ἶ5 {ννο-{ο]ά, Ὀείπρ οἩ {λε οπο Παπά 
Ιῑδε]{ πππιονεά, απάἆ ο {πα οίμετ Παπά ποί οη]γ πιονίπς Ῥαΐ αἶδο . 

.ππονεά. Τμαί ἴπεη νΥλΙο] ν/π]]ε ἵξ Ρτοάιςες πιονεπιεηί τεπιαίης 

: -ΠΕδε]ς αηπιονοά ἶ5 {μα σοοᾶᾷ αξ αβρ[ίοά ἴο Δοίίοι : . Έα εἰσπιοπί 
ο ΝΠΙς αἲ οπος δείς απά 15 59 {π πιονοπιεηί 5 {πο {αου]{γ. οἱ 

-.. ἀεδίτο (ος Ελα φυρ]εοί ἀεδίτίπρ ἶ5 ππονεά, ἵΏ 5ο [αγ ας {ὲ ἀθδίτος, 
-. απά ἀεδίτε Ι{5δε]{ ἱ5 α {οτπι οἱ πιονεπιεπί 5ο [ατ αδ ἴε πιαπ/{εςί5 

τος ἀεδο]{ἵπ αεἴίοη): {πε οβ]εοί νΠΙς] ἱ5 πιονεά ἶ5 ίἩε Ηνίπς Ῥείπρ. 
οΑ5 {ος {πα οἵσαπ {Πτοιρβῃ νυΠΙεὮ ἀεδίτο ΡΓοάισε5 πιονεπιεηέ, 

ται ἶ5 πεοεβδαγῖ]γ οἱ οο{ροτεα] παίυτε: απά πιαδί {Πετείογε Ῥε 

 Παπνεδβραίεά απ]οπρ {πα ΓΠιποίίοηΏ5 «ΟΠΊΠΙΟΠ {ο {με Ῥοάγ απά {πα 

που]. Τ{Γ νε πιαγ, Πούενετ, 5ρεα]ς {ο: {1ε Ρ{οδεηπί 5Ηπιππαγί]γ οἩη 
τε υῬ]εοί, Ελαί νλΏίο] πἹονες ἰπδίταππεηί{α]Ιγ πιαδί Ῥε 5µοἩ {παί 

ἵη ἵε Ῥερίηπίπςρ απά επά οοἰπείάε, α5 ἶ5 {πε σαδε, {ο: Ιπδίαπος, γη (Ἡ 

ἔπε ρὶνοί οἱ α Ιοΐπί: [ος ἴΊετε Ῥοίπ οοπνεχ απά «οηοᾶανε πιεεί 
{ορεί]ετ, ἴπε οπε αοϊίπρ α5 επἀ, ἴπε οἴπει α5 Ῥερίηπίης. ΠἨεποε, 

πν]]ε ἔπε οηε ρατί ἶ5 αἲ τεςί, ἴΏε οίμε ἵ5 ἵπ πιονεππεηί ---ἴπαί ἶ5, 

πε ἔννο, νλῖ]ε ἀϊβετεπί ἵπ {παίτ Ρµτροςε .οΓ ἰάσα, αΓε ἵπ τεα] πιας- 



1652 ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ τυ. 

» , ο ς , Δ » . ο ην 
οντα, µεγέθει ὃ αχωριστα παντα γαρ ωσει και ἔλξει Κινει- 15 

Αα ” 

ται. διὸ δε ὥσπερ ἐν κύκλῳ µένειν τι, καὶ ἐντεῦθεν ἄρ- 

Ἡ κ . φ Δ 4, ο ” 4ν ν Δ 
ξ9 χεσθαι τὴν κίνησιν. ὅλως μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, ᾗ ὀρεκτικὸν 

Δ α , ε ῳ / 3 Δ 3 κά : 
το ζῴον, ταυτΊ] αντου κινητικονγ’ ορεκτικον δὲ ουκ αγευ 

’ ν / Ν ον Ἆ Δ Ἀ 3 / Ἀ 

φαντασίας φαντασία δὲ πᾶσα ᾖ λογιστικὴ ἢ αἰσθητική. 

’ μ κ . Ν » ω , 

ταύτης μὲν οὖν καὶ τὰ ἄλλα ζῴα μετέχει. 3ο - 

Χ]. Σκεπτέον δὲ καὶ περὶ τῶν ἀτελών, τί τὸ κινοῦν ἐστίν, 

οἷς ἀφὴ µόνον ὑπάρχει αἴσθησις, πότερον ἐνδέχεται φαν- 434 

αι. ε ΄ ’ λ 3” ΔΝ 3 ΄ . ΔΝ 

τασίαν ὑπάρχειν τούτοις, ἢ οὔ, καὶ ἐπιθυμίαν. φαίνεται γὰρ 

, Ν 1 ν 5 οφ 3 δὲ 9) αλ. “8 μ. 3 

λύπη καὶ ἡδονὴ ἐνοῦσα. εἰ δὲ ταῦτα, «καὶ ἐπιθυμίαν ἀνάγκη. 

, η - Αλ 3 , κ. ο ο Ν α 9 ’ 

; φαντασία δὲ πως αν ενευ] . η ὠσπερ καν κινειται αοριστως, 

9 ο.» , 3 , . ε η ω 3 Ν 

5 2 και ταυτ ενεστι µεν, αοριστως ενεστιν. 1} μενουν αἰσθητικὴ δ 

, ο ν αν Α » , μα 
φαντασία, ὥσπερ εἰρηται, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὑπάρ- 

4 

ε ϱν ν 5 . ας ; Ν ῃ ' χει, ἡ δὲ βουλευτικὴ ἐν τοῖς λογιστικοῖς πότερον γὰρ πρά- 
απ ρω 

, ΔΑ .ὃ λ - ή 3 ΔΝ ” Ν 3 ών να Ἆ 

ἔει τόδε ἢ τόδε, λογισμού ήδη ἐστὶν ἔργον' καὶ ἀνάγκη ἑνὶ ἳ 
αλλα προς σι ᾿ 

ο Α - 8 δ , φ δ ο ΑΔ 3 , ϊ μετρεῖν’ το μείζον γαρ διώκει. ὥστε δύναται ἓν ἐκ Πλειό- | 

, ο Ν ” Αν 9) / Ν 

νων φαντασµάτων ποιεῖν. καὶ αἴτιον τοῦτο τοῦ δόξαν μὴιο 

ια 9 Ν 3 λ.. 3 3” ρ Ν΄ μ 

δοκεῖν ἔχειν, ὅτι τὴν ἐκ συλλογισμοῦ οὐκ ἔχει, αὕτη δὲ ἐκεί- 

31. ἀτελών] ἄλλων 1.. 43434. ἀόριστος ΙΤΟΥΝΥΣΥ. 6. ἀλλοις] 

ἀλόγοις ΤΝΥ. 7. λογικοῖς ΊΝΧΥ. 



ΡΘΥΟΗΟΙΟΑΥ ΠΠ 1Ο 85 0: ΙΙ 5 1, 2. 183 

. π]ειάο Ἱπδεραταδ]α: [ος αἲ πιονοπηοπέ {5 ἔ]α Γοδ]έ οί ἱπιριίδο ΟΥ 
-'. αἰῑτασείου, απἀ ἔἶετα πιαδέ Ῥο {ποτοίοτα αἱνναγς οπιε(λίηςρ νΥπὶοἩ 

-.τοπαίης βχεά, Ἱκα {λε οεπίτο οί α οἶτοίς, α5 Ελα 5οµτος {Γοπι 
- ἍΙοἩ πιονεπιεηέ πιαΥ Ρεσίη. 

᾿επεταίϊγ ἔπεη ΙΕ ἶ5, α5 Πας Ώεεπ 5αἱᾷ, ἵη 5ο {αγ 5 {λα απἰπιαἰ ἶ5 
-'. επάονγεά νν]ε] Εἶνα {αου]έγ οἱ ἀοσῖτο {αί 1έ ἶἵ5 οαραβἰα ο πιονίηρ 

δε] Ῥιί πο απίπια| οαπ Ῥο Ρτονῖάοά νηεῖι {μα Γαου]έγ οἱ ἀθδίτα 
 υπ]εςς Ιέ Ἱανε ἱπιαρίπαίίνε Ρρονετ. ΝΟΥ, αἲἱ δμοἩ Ρρον/ετ ἶ5δ «οΠ- 

-. πεοίεά εἰεπετ πΥὮ ἴπε ΓεᾶδοΠ ΟΙ {πο 56Π5ε5: απά ἵπ ἴε οίμοες 

''. απἰπιαϊς Ῥοσίάος πιοη ραγεεἰραίο, 

ΟΗΑΡΤΡΗΕ ΧΙ. 
ς 

ι [Τ)εδίτε ἴπεπ, {πας ἀερεπάΐπςο οἩ {πε ῬούεΓ οἱ τερτεδεπ{ίπρ 
-'' Ίππασες Οἱ 56ησε], 1έ {α]]5 {ο 5 {ο ασίς, Ῥεδίάςες, νυ]αξ ἶ5 εᾖο πιοξῖνα 

{οτοςε ἵπ ἴποςδε ἱπιρετίεοί απίπιαϊ]5 πΥΠίοὮ Ῥοβ8ο55 Πο 56Π56 Ῥιαΐ 
- επμαί οἱ ἴομςοᾗ, απά 5εε Ιπείπετ ἴξ {5 οἵ ἵ5 ποῖ Ρροδδίρ]ε {ος Ἱπιαρί- 

 παοῃ απἆ αρρείῖίε {ο Ῥε]οπς {ο {λεπι. Ῥ]εαδατο απάἆ ραίΐη {Πεγ 

4ο Ιπάεεά ενἰἀεπ{ῖγ {εε]: απάἆ 1 ἴπεδο Ῥεί]οπρ {ο {πεπι, ἴπεπ 

αρρειῖΐέε, Ιέε {οἱ1οιν5, παιδί Ῥε ἔπεια αξ γε]. ἘῬαΐ Τε 15 ἁϊβπου]ε 
το 5εᾳ Που {Πεγ «αη Ἠανε ἱπιασίπαίίοη. ῬΕεΓΠαΡ5, Ἡοϊγενετ, νγα 
πΙαΥ 5αΥ {αι ]αδί α5 {πεί πιονεπιεηίς αἴο νασιε απάἆ ἱπάσίεγπη]- 

παΐςε, 50 αἱδο {πε Ῥο55ε5ς {Πο Ρούετ ἵπ αμµεδίέοη, αἰίποιισ] 
ο πιετε]ν ἵπ α νασας απά ἱπιρεγ[εσί ΠΊάΠΠΟΓ, 

ΤΠε δἰπιρ]ε Ροννεί οἱ τερΓεδεπ{ίης ἵππασες οἱ 5εηςα εχῖςίς, 45 

| νε Ίανο αἰτοαάν σαἱἀ, ἵπ οἴλει απἰπηαἰ5 α5 γνε]] α5 πιαῃ. ΤΠο 
-. Ῥονγεί, οη ἴλα «οπίτατγ, οἱ τερτεδεη/{ίηρ ἵπιαρες {οΓ ἀε[ρεταίίοι ἵ5 
'-. οοπβπεά {ο απίπιαϊί5 έλαῖ Γεβδοῃ. Ἐος ἔἶα αἀεςίίοη υΠείῃεγ {Πίς 

ο οἱ ἴμαί 15 {ο Ῥε ἆοπε {5 Ἱνοτ]ς επαῖ «αἰ]5 {ο τεαδοΠ απά τεβεσίίοη : 
4 απά δίποε Τε ἶ5 {λε 5ίτοησετ απάἆ {πο πιογο Ρτε[εΓαβ]ε ννΠπίο] ἀασίτε 
| Ῥωσδιςς, 1ξ πιαδί αν/αγ5 ΠιεαδυΠο ὮΥ οπε δίαπάαΓᾶ, απά 5ο 1ὲ {5 

επαρ]εά {ο {οΓπΙ οπε εοπεερίίοπ ουί οἱ δενεταὶ ἵπιασες γ/Πίο] 
τερτεδεηί δεΠΡΑΊΙΟΠ5. Ἠεποο {πε τεᾶδοῃ ΥΠΥ απηίπια]5, ννλ]α 

 Ῥοδδεδοίησ {πο [αου]ίγ οἱ τεργεδεπίίηπρ ἵπιαρες οἱ 5εᾳῃ5ε, ατα ποί 

 πουισηί {ο Ἠανε ορἰπῖοηπ. ΤΠέγ ἆο ποῖ Ροβ5ς55 {με Κἰπά οἱ 

ο ἀεδίτε νΥπίεὮ {οτπῃς Ιδε]{ ας {ο οοπο]αδίοη οἱ 5γ]]οσίςπι, ν]ἡ]ε αἲ 
{πε 5αππε πια 56] ἀελρογαίε ἀρδίτε αἱνγαγς ἱπνοῖνες ἔ]ε ρο586ε5- 



184 ΠΒΡΙ ΨΥΧΗΣ Γ. 

83 νην' διὸ τὸ βουλευτικὸν οὐκ ἔχει ἡ ὄρεξις. νικᾷ ὃ ἐνίοτε καὶ 

- 8 ’ κ 4 . ἃἩ / ’ ο [ο ε 

κινεῖ τὴν βούλησιν' ὁτὲ δ᾽ ἐκείνη ταύτην, ὥσπερ σφαῖρα, ἡ 

ὄρεξις τὴν ὄρεξιν, ὅταν ἀκρασία Ὑένηται. φύσει δὲ ἀεὶ ἡ 

ἵ 

ἄνω ἀρχικωτέρα καὶ κινε. ὥστε τρεῖς φορὰς ἤδη κινεῖσθαι. τς. 

ξ4 τὸ δ᾽ ἐπιστημονικὸν οὐ κινεῖται, ἀλλὰ μένει. ἐπεὶ ὃ ἡ μὲν 

καθόλου ὑπόληψις καὶ λόγος, ἡ δὲ τοῦ καθ ἕκαστα (ἡ μὲν 

Δ λέ φ δ α Δ ο Δ [ο ὃ , ε δὲ 9 γὰρ λέγει ὅτι δεῖ τὸν τοιοῦτον τὸ τοιόνδε πράττει», ἡ δὲ ὅτι 

τόδε τὸ νῦν τοιόνδε, κἀγὼ δὲ τοιόσδε) ἤδη αὕτη κιωε ἡ 

δόξα, οὐχ ἡ καθόλου. ἢ ἄμφω, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἠρεμοῦσα μᾶλ- ο 

λον, ἡ δ᾽ οὔ. 

ΧΙΙ. Τὴν μὲν οὖν θρεπτικὴν ψυχὴν ἀνάγκη πᾶν ἔχειν ὅτι 

πο παν σον 
αλ ο Δ Δ ” 5 Χ ὃς , [ο 

περ ἂν ζῇ καὶ ψυχὴν ἔχει ἀπὸ γενέσεως µέχρι φθορᾶς' 

ών ΔΝ Ν / κά ” ΔΝ 3 Ν Δ ἀνάγκη γὰρ τὸ γενόµενον αὔξησιν ἔχειν καὶ ἀκμὴν καὶ 

φθίσιν, ταῦτα ὃ ἄνευ τροφῆς ἀδύνατον' ἀνάγκη ἄρα ἐνεῖναι 15 

Ν λ ΄ 3 Αα ο) / . ῤ τὴν θρεπτικὴν δύναμιν ἐν πᾶσι τοῖς φυοµένοις καὶ φθίνουσιν. 

65 αἴσθησιν ὃ οὐκ ἀναγκαῖον ἐν ἅπασι τοῖς ζώσιν' οὔτε γὰρ 

κά Δ α ε α 9 , ε ᾿ ο ο » α 

ὅσων τὸ σώμα ἁπλοῦν, ἐνδέχεται ἀφὴν ἔχειν, (οὔτε ἄνευ 

’  ῥό 3(})λ 4 νὰ ά ϱ ΔΝ ΔΝ Αα 

ταύτης οἷόν τε οὐθὲν εἶναι ζῷον') οὔτε ὅσα μὴ δεκτικὰ τῶν 

ο 3 ” Α ” ” 

64 εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης. τὸ δὲ ζῴῷον ἀναγκαῖον αἴσθησιν ἔχειν, 3ο 

13. ὥσπερ σφαῖραν σφαῖρα Τοτ. || ἡ δ᾽ ὄρεξις τὴν ὄρεξιν. οοπ]. Ττεπά. νὰ ἡ 

γένηται] ἐνῆ ΕΙ., το. τὸ νῦν οπι. Τ9Τ0Ν ΥΓ. τοίνυν Τον. 33. ἔχει µ 

ΕΙΡΤΕΟΝΥΥ. ἔχῃ Χγ. Τιοπά. Βοκ]ς. {. µέχρι] καὶ µέχρι ΕΙΝ. Τους. π 
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8ο οἱ ορἰπίοπ: απά ἔλις εμείς ἀοοίτα ἶ9 ἀοεεηίε οἱ απ {αου]έγ 
οἱ ἀεΙρεαίοπ. ΤΠ ἔἶε «α5α οἱ πια, Ἡονενοτ, 5οπιείπηες {πα 
-'.ἴπιασες οἱ 5εΏ5ο Ονετοοπ]ε απά πιονο ἔλε ταβῖοπα] νο]ίοη: 50ΠΙ6- 

Εππςς, α5 ἵπ ἱποοπίίπεποε, ἴννο {Πίησς ΙΠ {ΙΓΏ ΟΝΕΓΟΟΠΙΕ απά ΙΓ 
πρ οπε αποίῄπες, ἀεδίτε {πας [οἩΠονίπσ οη ἀεδίτε ππαοὮ α5 α Ῥα]] 

τος ενας Ρίαγεις {ο55 αροιξ: Ῥιΐ {λε ποτπιαἰ απἀ παίαταὶ «οµΓ5ε 18 
αἱναγς ελα ἵῃ νυλίοὮ {ελα 5αρεγῖος {οτοε οἱ Γ{6ᾶδοῃ ἵ5 ἔπε πἹοΓε 
5Ηρτεπῃε, απά 5Ηπια]αίες {ο αοίίοηι. Τῃῆας, (πε, αἱοσεί]μες {πεγα 

ατα ἴητος «ΟµΙδε5 οΓ ππονεπιεπέ ροβδίρἰε απιοπρ {πε δρτίπσς οἱ 
ἁοξίοα: αἱέμοιρ]ι, ἴέ εἹου]ά Ῥε αά άςά, έἶα εοση]ενε {αοι]έγ ἶ5 πο 

΄Μουεᾶ, Ῥιῖ οοηίπιες Ρειπιαπεη{. ᾠΐποςῬ, Ἱούγενετ, εΠΐς οοσπἰἑϊνε 

"Ταου] Ργεδεηίς Ιεδο]{, οη {ο οπε Παπά, α5 α οοποερΒοη απά 
"Παάσπιεηί αθοιέ {λε υπ]νεισα], οἨ {ένα οἴλει Παπά α5 α οοποερίίοη 
οἵ ἴΊε ρατίομίαΓ---ίπε οπε αδθειίῃπσ {ἴἶλαί αἰἱ πιεπ οἱ θα.Ἡ απά 
5ιο] οἸατασίει 5Ποιι]ά ἆο 5ιιοἩ απά 5µςἩ αοίοης, ἔλε οίποαι εχρ]αίῃ - 

ἴπς εμαί μί5 ρατίϊουίατ αοίῖοη ἶ5 οἱ {ΕΠίς ηαέιτε, απά ἴλαί 1 απι αη 
παϊνϊάμα] οἱ ἔ]ε Ἱῑπά ἀεςοτίρες---ἵξ ἶ5 Ελὶς ]αΐΐίει Γοτπῃ οἱ ορίπίοη, 
ταίπετ {απ ἔε απίνεισα], αί 5Εϊπιι]αίες {ο αοίίοῃ, οἵ ἴε ἶ5 οί] 

οἱ ἴπεπῃ {οσεί]ες, {λε οπς, Ποϊύενες, πιοτα α5 ἶἵΠ τεροβε, {με οἴλει 
ἵῃ αοεϊνΙίγ. 

“ΟΠΑΡΤΕΝ ΧΙΙ. 

Ἐνειγίπίης {ἶιαί ἶ5 απἰπιαίε απά Πνίης πια, {τοπη ἴὲς Ῥϊγί] {ο 
πα Εἴπιε οἱ ἴ5 ἀεσοαγ, Ρο55ε85 {πε σοι] πνΠίοἩ να ἆἁθδοτίρα α5 
πυγῖνε: Ῥεσαιδε ὙΠαίενεΓ Ίας Ῥεεηπ Ῥογῃ πιαςδε οχΗΙΡίε {πε 

ΡΠεΠΟΠΊεΠα οἳ ρτον{Π, πιατυτΙγ, απἀἆ ἀϊδεο]ιίίοἨ, απά Επί Τε 
οαηποί ἆο αρατί (οπι {οοά απἀ ποιτίδΏπιεπί, ΤΠῆις, ἴπεῃ, {ια 
πυϊτιεπί «αραςῖίγ πιαδί Ῥε ἱππετεηί ἵπ αἱἰἱ οΏ]οοί {ἴλαί ατα 
πιατκεά Ὦγ στον] απά Ὦγ ἀεσοαγ. 

Φεηδαΐίοῃ, οη {λα οἴμει Παπά, πεεά ποῖξ Ῥο Ριεδεπί ἵη αἱ 
Εήησς ελαί νε: [οι πεϊλεγ οαη ἴλοςδα ορ]εοῖς γ/ηοδο Ῥοάγ ἴ5 

αἰοσεί]ες 5ἱπρίε απάἆ αποοπιρουπάεά ροβςο5ς {Πε 5οη5ο οἱ ἔοιο] 
(αἰλουρΏ νηλουέ {Πί5 5εη5ο ἴέ ἶ5 ἱπιροβδίβίε {ο Πανε αμα) 116), 
πος αραΐῃ «αΏ ἴλοδε οῬ]εοίς υνλίο] ατα απαβ]α {ο τοσείῖνε {πε 

{οτπι νποιέ έλα πιαίίες Ῥο επάονγεά ννὮ {ο οαραοῖέγ ο{ 5εης5ο. 

ΤΠε απ]πια], Ποιγενετ, τἱσΠ{]γ 5ο-σα]]εά, πχιιδέ ρο58655 {Ἡς ΡοννοΓ5 
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9 , κ εκ. 9 , Ν / ας εἰ μηθὲν µάτην ποιεῖ ἡ φύσις.. ἑνεκά του γὰρ πάντα ὑπάρ- 
Δ ΄ Ἂ ’ 3” αν 9 ρ 9 » χει τὰ φύσει, ἡ συμπτώματα ἔσται τών ἑνεκά του. εἰ οὖν 

[ων ω) ΔΝ Δ .ά 3 ε Ἂ Ν πάν σώμα πορευτικὸν μὴ ἔχον αἴσθησιν, φθείροιτο ἂν καὶ 
ο η ια εἰς τέλος οὐκ ἂν ἔλθοι, ὅ ἐστι φύσεως ἔργον' πῶς γὰρ θρέ- 494) 

- Α Ν Δ / ε ΄ α ο ’ --ξ ψεται; τοῖς μὲν γὰρ μονίµοις ὑπάρχει τοῦτο ὅθεν πεφύκασιν. 
ᾳ 3 ο δὲ 4 κά Ν Ν Ν 9) / ” 84 οὐχ οἷόν τε δὲ σώμα ἔχειν μὲν ψυχὴν καὶ νοῦν κριτικόν, αἰ- 

σθησιν δὲ μὴ ἔχειν, μὴ µόνιμον ὄν, γεννητὸν δέ. ἀλλὰ μὴν 
να 4 Ἡλ Ν ’ Ν 5 ο “λ Δ Φ Α ΄ οὐδὲ ἀγέννητον' διὰ τί γὰρ οὐχ ἕξει; ἢ γὰρ τῇ ψυχῇ βέλτιον 5 

λ Φ ’ ρ) ὃ 9 / ο Ν Δ 3 α λ, / ἡ τῷ σώματι. νῦν ὃ οὐδέτερον' ἡ μὲν γὰρ οὐ μᾶλλον νοήσει, 

τὸ δ᾽ οὐθὲν ἔσται μᾶλλον δύ ἐκεῖνο. οὐθὲν ἄρα ἔχει ψυχὴν 
ζω) Ν / » α) φ 3 Δ Δ 3 3” 

65 σώμα µή μόνιμον ἄνευ αἰσθήσεως. ἀλλὰ μὴν εἴγε αἴσθη- 

ἃ 4 πως λ Α 3 λ ε Φ Ἂ ’ 3 σιν ἔχει, ἀνάγκη τὸ σώμα εἶναι ἢ ἁπλοῦν ἢ µικτόν. οὐχ 
ϱ, αν ης ο εν λ ο 9 ος ος - οἷόν τε δὲ ἁπλοῦν. ἀἁφὴν γὰρ οὐχ ἕξει, ἔστι δὲ ἀνάγκη ιο 

’ 3 Φ Αλ 9 ω ω) 9 ΔΝ ὃν Ν ω) 66 ταύτην ἔχειν. ' τοῦτο δὲ ἐκ τῶνδε δῆλον. ἐπεὶ γὰρ τὸ ζῷον 
α ” / 5 Α δὲ ο αι ο ε Ἆ δὲ Δ σῶμα ἐμψυχόν ἐστι, σώμα δὲ ἅπαν ἁπτόν, ἁπτὸν δὲ τὸ 

9 Δ κ {ΓΑ 9 Ν λ ΦΑΝ ΄ ο ε Δ ' 
αἰσθητὸν ἀφῃ, ἀνάγκη καὶ τὸ τοῦ ζώου σώμα ἁπτικὸν 

εἶναι, εἰ μέλλει σώζεσθαι τὸ ζῴον. αἵ γὰρ ἄλλαι α- 

, » 
σθήσεις δι ἑτέρων αἰσθάνονται, οἷον ὀσφρησις ὄψις ἀκοή: ι5 

ε / , ε] Μο ” 9 δὃ / Ν Ἆ ἁπτόμενον δέ, εἰ μὴ ἔξει αἴσθησιν, οὐ δυνήσεται τὰ μὲν 

φεύγειν τὰ δὲ λαβεῖν' εἶ δὲ τοῦτο, ἀδύνατον ἔσται σώζε- 

σθαι τὸ ζῴον. διὸ καὶ ἡ γεῦσίς ἐστιν ὥσπερ ἀφή τις τρο- 7 ι τν ρ η 

434) 2. τὸ ὅθεν πέφυκασω ἨἘε]κ]ς. Του. Ὅδ. γὰρ οὐχ ἕξει τον γ. 

γὰρ ἕξει Ῥεκ]κ Ττεπά. Τοι. 
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ο οί φεΏ5α-ρετοερίίοη, {, 5 Ίνα Πο]ά, παίατε Ρτοάιοες ποϊµίης 
πηέλουξ α ριτροςε, αἲ] παίιτα| οὐ]εοῖς εχἰςείηρ {ος 5οπ]ε επἀ, ΟΓ 

'. Ῥοίης ἔἶο «οποοπι(αηί5 οἱ οδ]ασίς Νίο] αχἰςε {ΟΓ 8οπις επά, 
Νονν, ἰ{ α Ῥοάγ ννοτο 5αρρ]ίεά νι {αοι]είε οἱ πιονοππεηί, Ριΐ 
ἀἱά ποῖ Ἠανε {λα Ῥοννεγ ΟΕ 8εη5ε-ρετοερίίοη, 1 Ὑνοι]ά Ῥε ἆς- 

. βίτογες, απἀ νου]ά ποῖ αἰίαίη 185 επά, νο] 1ὲ 15 παξυτε)ς ννοτ]ς {ο 

-τεθ]ίσα. Έοι Ἱον, νο ππαΥ ασίς, ΙνΙ]] 5αοἩ απ οΓραπίδπι ρτονίάε 
[οοά {ου ΙΕ5ε]{ὸ Τί ἵ5 οπΙγ ἴλοδε Πίο] ατα 5ίαξἰοπᾶςγ ἴλλαί ανα 
{πείς [οοά δαρρ]ίεά ἴπεπι ἴτοπι ἐπεῖγ Ρρίαοε οἱ οπἱρίηπ. ἨἈοή, 

πάεεᾶ, ἵ5 Ιξε Ρορδίρἰε εαί α Ῥοάγ 5Ἱου]ά Πανα 5ου] απά «ἆἱδ- 

-.οτἰπιπαϊτίης τοᾶδοῦ απἁ πο ροβφο55 δεηρα{ίοη, {{ {έ Ῥα οαραΡ]ε οί 

πποίίοπ απἀἆ Ρτοάμοεά Ὦυ σεπεταίίοπ. Νοτ ἱπάεεά, {ος ἴλπαίι 
πιαζίες, υν]] Τξ πιαίκε απΥ ἀἰπετεποε ΙΓ 1 Ῥο αείια]]γ απρεφοίίε. 

Έογ, [ος ναί επά ινου]ά µε] α Ῥοάν Ῥό6 υνελοιέ ἔπε {αοι]έγ οἳ 

5εῃ5εὸ Τί οοι]ά οπ]ν ὃε Ῥεσαιιδε 15 αΏδεπος γγου]ά Ῥε Ῥείίες {ος 
ἴε εἰίπει α5 τερατάς Ιτς 5ο οἵ α5 τερατάς 5 Ῥοάγ. ΕΒιΐ, α5 

πιαξέος οἳ {αοῖ, ἔ]λε αΏδεπος οἱ 5εη5ο οοι]ά ποξ ροβείβΙγ οοπέηραῖε 
:το οἴίμοι, Της 5οιι] ν]] ποῖ ιιπἀαιδίαπά {πε γ/οτ]ά Ῥείίοες Ῥεσαιαςε 

Τε ἵ5 ἀερτίνεά οἱ 5εΏδε: απά {λε Ῥοάγ πν] ποῖ Ῥε απΠΥ πιοίε 

Ῥοάγ Ῥεεαιιδε 1έ ἵ5 νο {πε δεηςῖ(ῖνε «αραςῖτίες. 

Νο Ροάγ, ἔπετείοτε, ποί Ρεΐπρ δία{ίοπαΓγ, Ρο55ε5565 5ο], γ{]- 

οί αἲ {πο 5απῃε {ἶπια αἀάίπρ οἩ {πε [αοι]{ίες ο{ 5εῃ56. 1, Πον/- 

εντ, 1ξ Ῥοβ5655 ἔἶνα [αου]έν οἱ 56Π86, {85 Ῥοάγ πια Ῥε εἰέμει 
. Βἱπηρίε ος «οπιροµπά, Τί «αηποξ, Ἀούνενετ, Ῥε 5Ιπιρίε: Ῥεσοαιδε 
ἵῃ ἴἶναί «α5α ἵξ ν/οι]ά ποῖ Ἠανᾶ ἔπα 5εηπ5ε Οἱ {ομοἩ: απά Ελπίς ἴε 
πηιςε πεςςβςαΓῖ]γ Ῥο55ε5. ΄ΤΗἱ5, ἵπ {αοῖ, ἶ5 ενἰἀεπῖ οπι νε 

{οἱ]οννίπσ οοηβἰἀςια{ίοης5. ϱίπος {πο απίπ]α] ἱ5 α Ῥοάγ Ῥοδβεδδεά 

οἱ 5ου], απἀ ενετγ Ῥοάγ ἶ5 ἰαηριρία: 1 {ο]]ουνς, δίπες {λε {αηρίρ]α 
ἶ6 Ροετοείῖνεά ὮΥ ἴοις], Ελαί {λε Ῥοάγ οἱ {πε Πνίπς απίπια] πιυςί 
Ῥε αἰδο επάοννεά γΏ ελα 5εη5α οὗ {οισ]ι, 1 {πο απηίπια] 15 {ο Ῥε 

αδίε {ο πιαϊἰπίαϊη Ι{5εΙ. Έοι {πα οἴμει 56Π865, 5µος ας απιε]], 

οἱρῃί, απά Πεατίης, ρεγοεῖνε ἴ]εῖγ οΡ]εοίς {Ἡτοιρ] έλα πιοάίαπη οί 

οἴ]ιει ςιΏδίαπςες: Ῥιαΐ 1 απ απἰπια], νπεπ ἴξ οαππε ἵπ οοπίαοί 

γε ἁἰῑ[Πετεπί 5αΏδίαποςς, ἩεΓε πο {ο ανε {λαο 5εΠ5ε ΟΓ {οιις], 1ε 

ομ]ά ποῖ Ῥε αὈία {ο ανοίάἆ 5οπιε απἆ {ἴακε οίπετ5: απάἆ ἀπάεΓ 
ἴλαρδε οἰτουπιδίαποςς ἵέ γγου]ά Ῥο ἱπιροβδῖρ]ε {ος ἴξ ἴο Ῥτεδείνα 

Πδε]{ Ἠεπεοε ἰαδίο ἶ5, α5 ἵξ Ί/6ΓΕ, α δοτί οἱ {ομοὮ: {οι ἵ ἶ5 
αρρᾗεά {ο πιτ]πιεπί: απά πιτίπιεηε ἱ5 α Ῥοάγ ἰλπαί «8η Ῥε 
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φῆς γάρ ἐστι, ἡ δὲ τροφὴ τὸ σώμα τὸ ἁπτόν. ψόφος δὲ 

καὶ χρώμα καὶ ὀσμὴ οὐ τρέφει, οὐδὲ ποιεῖ οὔτ᾽ αὔξησιν οὔτε το : χρώμ μὴ οὐ τρέφει, ι 
θί φ ν Ν ῳ ο Λλ 5 , δ λ 1 φύίσι. ὥστε καὶ τὴν γεῦσιν ἀνάγκη ἀφὴν εἶναί τινα, διὰ 
᾿ ο ας . ιν ος η) 4. ήν Ν 5 

το του απτου και θρεπτικοῦ αἴσθησιν ειναι. ανται μεν ουν 

3 . α , ΔΝ 4 ο 3 98 ο, 4 ἀναγκαῖαι τῷ ζῴῳ, καὶ φανερὸν ὅτι οὐχ οἷόν τε ἄνευ 

ὃ ὃ ἀφῆς εἶναι ζφον. αἱ δὲ ἄλλαι τοῦ τε εὖ ἕνεκα καὶ γένει ι 
ζ ’ ηὸ 9 ο , 9 τρ ν Δ , Ά α) Αα η ἵ 
φων ηοη ου τῷ τυχογντι, αλλα τισιν, οιον τῷ πορευτικῳ 5 : 

3 ’ ε ΄ . 3 Δ /΄ Ψ 3 νά " ω) 

ἀνάγκη υπάρχειν' εἰ γὰρ µέλλει σώζεσθαι, οὐ µόνον δεῖ 
ε ο Φ Ψ ς 

ἁπτόμενον αἰσθάνεσθαι ἀλλὰ καὶ ἄποθεν. τοῦτο ὃ ἂν εἰη, Ι 

3 Δ ο Δ 9 : λ ν Α. 34. α ν ε Ἀ ο 48 
εἰ διὰ τοῦ μεταξὺ αἰσθητικὸν εἴη τῷ ἐκεῖνο μὲν ὑπὸ τοῦ 

9 ο , Ν ο » Ἅ ο ἑεο φ | 
ἃ 9 αἰσθητοῦ πάσχειν καὶ κιεῖσθαι, αὐτὸ ὃ' ὑπ᾿ ἐκείνου. ὥσπερ 

ν ν . λ ρ , ο ον ο 
γὰρ τὸ κινοὺν κατὰ τόπον µέχρι τοῦ µεταβάλλειν ποιεῖ, 29 

Αα 8 φ ο ... . 9 κο ε 
καὶ τὸ ὦσαν έτερον ποιει ώστε ὠθεῖν, καὶ ἐστι διὰ µέσου ἡ 

. Ὃὼ 

, π π ᾿ 9 Αα α 5 α .) 0 , ΔΝ ι κίνησις, καὶ δὴ τὸ μὲν πρῶτον κινοῦν ὠθεῖ οὐκ ὠθούμενον, τὸ 

| 
» 3 πι 9 9 5 λ δὸ η εν 
ὃ εσχατον µογον ὠθεῖται ουκ ωσαν, Το ε μεσον αμφω, 

Ν οφ ἡ πολλὰ δὲ µέσα, οὕτως ἐπ ἀλλοιώσεως, πλὴν ὅτι µένοντα 435. 
Ἆ 9 9 ας , 2 - Ὡωὶ 3 3 Ἀ ΄ ή | 

ἐν τῷ αυτῷ τόπῳ ἀλλοιοι, οἷον εἰ εἰς κηρὸν βάψειέ τις, ' 

µέχρι τούτου ἐκινήθη, έως ἔβαψεν λίθος δὲ οὐδέν, ἀλλ 
ο , / ε ” αν, . ἃ Αα - ιν 

ὕδωρ μεχρι πορρω. ο ὃ αηρ επι πλειστον κινειται και 

ο Ν [ή 3λ , Ν 98 σφι ὃ Δ Δ η. 

ποιεῖ καὶ πάσχει, ἐὰν µένῃ καὶ εἷς ᾖ. διὸ καὶ περὶ ἆνα- 5 
λος κ . 5 κλάσεως βέλτιον ἢ τὴν ὄψιν ἐξιοῦσαν ἀνακλᾶσθαι, τὸν ἀέρα 

Δ , , 4ν 
πάσχειν ὑπὸ τοῦ σχήματος και χρωµατος, µέχρι περ ου 

36. οὐ] οὐδὲν ΤΟ Χ. || µόνον οπι. ΤΧ. α7.. αἰσθάνεσθαι] σώζεσθαι ΤΗΥΧ. 

3ο. τοῦ] του Του. 4353 1. µμένοντὰ ΥΥΝΧ. Ττεπά. µένοντος Ῥε]ε]ς. Το, 

6. κλὰσθαι Βεκ]ς. 
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-. εοισηοά. Όπ Ες οἴ]μος Παπά, δοµπά απάἆ οοἶοιΓ απάἁ οπιε]] 

.ΦαρρΙγ πο ποιγίδηπιεπί, πος ἆο ἴΊεγ «α1δε οαἴίπει στον{Ώ ος 
αἰδεο]αίίοῃ. Ταδία, ἐἔπετείοτο, ἵε {οἱ]ονν5, πιιιδε Ῥο α Κἰπά οί 

ἴοις], Ῥεσαιιδα 1ξ ἶ5 {1ο 5εΠ5ο ΥΥΠΙΟἩ Ρεγοεῖνος {Πε {αποίῖρίε απά 
πυ(τείνο. 

ΤΠεςε ἔνγο 5εΏςε», {Πεπ, οί {αδίο απά {οιςὮ αγα ΙπάϊδρεπςαΡ]ε 
'. οοπάΓῖοης οἱ αηίπια] Ἡΐ[α: ενἰἀεπ{Ιγ, ἵπ [αοί, ἴηε απῖπια| οαηποί 

"Ῥοβ5ίρ]γ εχἰςί νου {Πε.5εηςδα ο{ {οιοΠ. ΤΠοα οίμει 56Π565 α{ο 
ἀἰτεςίεά {οννατάς ΠΐρΏετ οηπάς ἴπαπ πιεγο οχἰδίεπῃοε, απά ἆο ποῖ 

Ῥε]οπρ {ο αΠΥ οἷαςς ο{ απίπιαί5 Ἱνλαίενετ, Ῥαέ οπ]γ {ο 8οπιε ῥραί- 
Ώοι]ατ ορεοῖες οἱ απἰπια|. Τα, {ος οχαπηρ]ς, {Πε πιηςὲ Ῥο ρος- 

βε55εά Ὦγ έἶνε απίπ]αἰ οαραΡἰα οἱ {ογνατά πιονεπιςηξ, Ῥοσαιδε ἴμα 

απῖπια], 1{ ΤΕ ἱ5 {ο Ῥε Ργεδετνες, πιασί Ῥε αΡίε {ο ρειοεῖνε απ οΡ]εοί, 
ποί οπ]γ νΊεη Ῥτουισ]ί ἱπίο Ιπιπιεάϊαίο οοπίαοξ ντ] ἴξ, Ῥιέ αἶδο 

ἨΠεῃΠ Τε ἵ5 6οπιε ἀῑδίαποε Ίοπι Π. ἨἈον, Εμίς ἶ5 οπΙγ Ρορδίρ]α 

ἵη σαδε ἵξ Ἠανε ἴ]ε Ροῖνεί ο Ρετοεϊνίης {λΏτοιρΏ 5οπιο ἱπίε- 

γεπίης πιεά(απι, {Π5 πιεάίαπ Ῥείης αΠεείεά απἀ δεί ἵπ πιοξῖοη 
ῬΥ ἴπε οῬ]εοί οἱ 5εΠ5ε, νΏί]ε ἔπο 5εΏ5ο Ι{8ε]{ ἵπ έτη ἶ5 αβοσίεά 

Ῥν ἴπε πιεάίαπι. [λε πιαΥ Παδίταίο Ὦγ {λα πἹαππεΓ ἵπ ννληίςο]ι 

πιονεππεπί ἶ5 οοπιπιἁηίσαίεά.] ΤΠαίϊ νυπίοη ργοάµςες οσα] πιονε- 
ππεπί οοπ{ίπιες ἴ5δ εΠβεοί ιπΏ] ἴἵξ πιακε» α «παηρε απάἆ {λε 

οπἱσίπα] ασεηί ἵπ ρτορι]δίοη «αὐ5ες αποίπετ ορ]εοί {ο ρτορε], έλα 

-'' ππονεππεηί Ρεΐπς ε[εοίεά {Ἡτοισ]ῃ {πε Ιπέετνεπίπςρ οΏ]εοί: απά 
1η α5 ἴπε Πτοί οῬ]εοί {Παξ πΊονες. Ργορεῖς ν]ποιί Ῥεΐπρ Ρτο- 

Ρε]]εά, ΝΊεγεας ἴε ]α5δέ πιεπιδες ἵπ {πε οἰαίη ἵ5 Ῥτορε]]εά οπ]γ 

απά ἆοες πο ρτορε], πλΙ]ε {πο παϊἁά]ε η] (ο{ νημίε]ι έπειτα πιαγ 

Ῥε πιαηγ) ατε ῬοίἩ Ρτορε]]ίπς απάἆ Ῥτορε]]εά, 5ο αἷδο ἶ5 ἵέ γε] 

ἴπε αἰτεταίίοη [Ππνο]νεά ἵῃ 59εη5δε-ρε(οερίίοπ], εχεερίίηρ {]μαί {ιο 

αἰτεταίίοη ἶ5 εβεείεά υν]λλοιί «παηρε οἱ Ῥοβδίοηῃ, Της, ἵ οπο 

ΊεΓε {ο Ρρ]ήπρε απγ{(Πίης η ν/αΣ, ἴπε ναχ νψοι]ά Ῥε πιονεά 5ο ἔαγ 

5 οπε Ρρ]αηρεά ἵε: α δίοπο υπάες δἰπιί]ας ἐτεαίπιεηί ννοι]ά πο ο 

πιονεά αἲ αἱ], απά γναίετ γνοι]ά Ῥε 5ο {ο α 5811 ρτεαίετ ἆἁερτος, 

Απ, οἨ {με οἴλει Παπά, ἶδ πιονεά {ο {πε ρτεαίεδί ροςείρ]α εχίαηέ, 
απά ῬοΐἩ ἵπιρίεδδες απά ἶ5 ἵπιρτοδδεά 5ο Ίοπρ ας ἴε οοπέίηιας 5611] 
απά τεππαίη5 α νποίε, Απά (ας, αἶδο, ἴο {οιο] προηῃ {πα {πεουγ 

οἱ “τερετοιδδίοῃ,, {έ 5 Ῥεΐΐει {ο 5αρροςο {μαί {πο αἲγ ἶ5 αῇεσίοά 
ῬΥ {πε οοἶοις απά {ο {ΟΙΠΙ, 5ο Ίοης α Τέ τεπιαίη5 πηΡτοΚκετ (απά 
Τε 15 5ο ονεΓ ενετγ 5πιοοίΏ δμτίαςς), ἔπαῃ εναί ἔπε νἰιαί] ταν α[ίο 

πο ρω ων ο σοι. -- 



ορο υ 
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ΑΛ ο 3 Ν ον α , Ν ω αι Ὡ ο. 
ἂν εἷς ᾖ. ἐπὶ δὲ τοῦ λείου ἐστὶν εἷς, διὸ πάλιν οὗτος τὴν ὄψιω 

”-. ο Αλ 9 κ. α α . η κ οι 
κινει͵, ὠσπερ αν ει το εν τῷ κηρῳ σημειον διεδίδοτο μεχρι 

τοῦ πέρατος. το 

ΧΙΠΙ. Ὅτι δ οὐχ οἷόν τε ἁπλοῦν εἶναι τὸ τοῦ ζῴου σώμα, 
’ λ / δ᾽ ω) ’ Ἂ . κό Ν - 3 φανερόν, λέγω ὃ οἷον πύρινον ἢ ἀέρινον. ἄνευ μὲν γὰρ 

ἀφῆς οὐδεμίαν ἐνδέχεται ἄλλην αἴσθησιν ἔχειν τὸ γὰρ 
Αα ε ΔΝ Δ 3 Α φ ιό Ἀ Ν 

σώμα ἁπτικὸν τὸ ἔμψυχον πᾶν, ὥσπερ εἴρηται. τὰ δὲ 
” ψ ο 5 , ν Α η ὁ ν α : ἄλλα ἔξω γῆς αἰσθητήρια. μὲν ἂν Ὑγένοιτο, πάντα δὲ τῷ ιδ 
.ε 3 / ο) Δ 3” Ν ΔΝ ω) . 

δι ετερου αἰσθάνεσθαι ποιει ΤΗΝ αἴσθησιν και διὰ των με- 

κ. ε Φε 4 - 9 νν ϱ ΑΝ. Ν Ν ό 

ταξύ ή ὃ αφή τω αυτων ἄπτεσθαί εστιν, διὸ και τούνοµα 

ο , Ν Ν δν 3 / δν δρ πα ’ 
τοῦτο έχει. καϊΐτοι καὶ τα ἄλλα αἰσθητήρια αφῃ αἰσθάνε- 

ται, ἀλλὰ δι ἑτέρου' αὕτη δὲ δοκεῖ µόνη δι αὐτῆς. ὥστε 
ον ΔΝ ΄ ’ 5 λ 3 Φ ῳ' ’ 504 

τῶν μὲν τοιούτων στοιχείων οὐθὲν ἂν εἴη σώμα τοῦ ζῴου. οὐδὲ κο 
Α Λ.. ΄ Δ ε ε Ν ρν ε ρα) 9 Ν φ δὴ γήϊνον. πάντων γὰρ ἡ ἀφὴ τῶν ἁπτῶν ἐστὶν ὥσπερ µε- 
’ . λ λ 3 ’ ν 3 / ιά 

σότης, καὶ δεκτικὸν τὸ αἰσθητήριον οὐ µόνον ὅσαι διαφο- 
Ν ” 5 ό 5 Λ Ν [ω) 9 [ο η α ” 

ραὶ γῆς εἰσίν, ἀλλὰ καὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ τῶν ἆλ- 
ε ε ’ 9 Δ ω) .] Ν 

λων ἁπτώῶν ἁπάντων' καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ὀστοῖς καὶ ταῖς 
Ν ΔΝ ω) ’ νο 5 3 θ ’ κά α ἃ 

θριξὶ καὶ τοῖς τοιούτοις µορίοις οὐκ αἰσθανόμεθα, ὅτι γῆςας - 
3 / 9 Ν ΝΑ ὃ Ν ων ὃ , ο 3” θ υ] 1 

εστιν. και τα φνταὰ ιαὰ τούτο ουοεµιαν εχει αισύησιν, οτι 435 

ω) 3 ’ κά Δ ε [ο .) ’ ο) 3 ε ΄ 

γῆς ἐστίν' ἄνευ δὲ ἀφῆς οὐδεμίαν οἷόν τε ἄλλην ὑπάρχειν, 
- ν΄ 9 , 9 » ’ α » » ο 

τοῦτο δὲ τὸ αἰσθητήριον οὐκ ἔστιν οὔτε γῆς οὔτε ἄλλου τῶν 
’ ᾖὸ έ Δ ῤ ᾳϱ 3 [ιό ” / 

στοιχείων οὐδενός. Φανερὸν τοίνυν ὅτι ἀνάγκη µόνης ταύτης 
/ ζω 3 νά Δ Α 3 νά γ Ν 

στερισκόµενα τῆς αἰσθήσεως τὰ ζῴα ἀποθνήσκειν' οὔτε γὰρ» 
, ν ϱ/ ν ο ν . Δ 9 » 

ταύτην ἔχειν οἷόν τε μὴ ζῴον, οὔτε ζῴον ὃν ἄλλην ἔχειν 
κι Ν ΄ Ν Δ αν Δ Ν ν 3 . 

ἀνάγκη πλὴν ταύτης. καὶ διὰ τοῦτο Τὰ μὲν ἄλλα αἰσθη- 

τὰ ταῖς ὑπερβολαῖς οὗ διαφθείρει τὸ ζφῴον, οἷον χρώμα 

15. αἰσθητικὰ ν ΥΝ. 232. αἰσθητήριον] αἰσθητικόν Υ. 

Ἴ 
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Τε µας ἴδοιιοά {οπι Ελα εγες απά πιῖχεά γι οδ]εοῖς ἵ5 ἴἶει 
-. τοβοοίεά απἀ 5εηί Ῥασ]κ αραῖπ. Ἠεπες Ελίς αἶγ, Ιέδε][ α[βεοίοά ὮΥ 
-.τμε οῬ]εοῖ, πιονες ἵπ ἔμγη {πο ογεκἰσηέ, πιας] ἵπ ἔμα 5αΠΠς ἵ/αΥ ἃ5 

Εξ ο ἵπιργςςς ἵΏ Ελα νγαα Ίνοτο {ο Ῥοπείταίο {ΏτουρΏ {ο ές 
ο. οχίτεπι(γ. 

«ΠΑΡΤΕΕΚ ΧΙΙΙ. 

ο Τε Ῥοάγ οἱ {λε απ]πια] «αηποί, ἴὲ ἶ5 εν]άσηξ, οοηδίςε οΓ αΠΥ 
-. οπε οἰπρ]α οεἶεπιαπ, 51ο] ἂ5 {ΟΓ ἱπδίαπος βτο ΟΥ αἶτ. ΤΗΘ ΓΕΒΘΟΠ 
οἱ Επί ἶ (μαί {οιο] ἶ5 ἔλο ἹοοςδδαΓυ Ρτο-θιρροδίείοη οἱ Ενα 

-'. οἴμει 9ΕΠ565, Ῥεοβιιδε, 45 ΝΕ Πανα φαἷἀ, ονειγ απἰπιαίο Ῥοάγ 

16 αἶσο ρτον]άεά νυν] {λε 5εηςα ΟΓ {ομοἩ. ἨΝονν, αἰ {πο οἴ]ος 
εἰεπιεπίς εχεερί εατί πιῖρΏί 5ετνε α5 ΟΙΓ64Π5 οἱ {λα 85εῃ5ο», 

Ῥυΐ {που αἱ εΠεοί Ρετοερίοπ οηἱγ πιεάϊαίεΙ]γ. ΤοισΠ, οἩἳ {ια 

οοπίτατγ, αοῖς Ὦγ ἀϊτεοί οοπίαοί ν{Π 115 οβ]εοί5, απἆ {Τοπι {Πῖ5 
νετ οἰτοιπιδίαπος, ἵπ {αοξ, ἀατῖνος ἵέ παπ]ε: απά {ποισῃ ἔλςα 
 οἴπεΓ 8εῃ5ε5 ἄο αἶδο Ρετεείνε ΒΥ «οπίαοῖ, γείῖ ἴε ἱ5 Ὦγ οοηίασί 

{πτοιρ] α ἐπ]τά ἐΠπίπρ : Ὕπετεας {οιο] 8οςΠ15 {ο ρεγοείνε ΡΥ ἀῑτεοί. 

οοπίαοί οἩ 5 οὔη ρατίι. Τῆπις {μα Ῥοάγ οἱ {πε απῖπιαὶ οαηποξ 
Ῥε οοπιροδεά οἱ αΠΥ 5ιοἩ εἰεπιεπί α5 {οτπς {πε πιεάίαπι {ο {λα 
οἴπεΓ 5εΏδε». ΊἈος γεί σαΠ ἶξ Ῥε οοπιροδεᾷ οἱ οαΓί]Ἡ αἶοπε. Έοι 

{οις] αρρ]ίες Πδε]{ α5 α οεπίτα] σἰαίο {ο αἱἰ {Ππίησς {απρῖβίε, απά 

15 οισαη ἶς Πίεά {ο τεσεῖνε, ποί οΠΙΥ {ο ἀῑΠετεπί αια]ῖες οΓ 
εατί]ῃ, Ῥμέ αἶσο οἱ {λε Πο απἁ «οἱά, απἁ οἱ αἱ οἴπει ἰαηρῖρ]ςα 
αυα]εες οἱ Ῥοάγ. Απά Πεηοε ἴε ἶ5 {Παί νε Ἠανε πο ΡεΓοερίίοη 
{Πτοισ]Ώ {πε Ῥοπες απά Παῖςτ απά δεῖ κε Ῥασί5, Ῥεσαυδε {Πεγ 

΄.ατα «οπιροδεά ο{ οαγί]ῃ επ{ϊγε]γ. Ῥ]αηί5, αραῖη, ἆο ποῖ Πανε αΠΥ 
Ῥούνεις οΓ 5εΠ5ε-ρετοερίίοη, Ῥεσβ]5ε {Πεγ αἴαε «οπιροδεά {οία]]γ 

οἱ εατίΠ. Αρατί {τοπ {οιοῇΠ, Ποίγενες, Πο οἴμεί Ροἵινείς ΟΓ 8εΠ86- 
Ῥετοερίίοη «απ εχἰδε: απἀ {ἐπὶ ο{βαπ οἱ {ους] ἶ5δ «οπιροδεά 

πεϊίμει οί {πε εαΓίΏ Πος οἱ αΠΥ οίπεΓ οἱ {πε εἰαεπιεπίς, 

Τ{ ἱ5 πιαπ!{οςί, {πεγείοτα, {λπαί {πε αΏδεποε οί {Πί5 86η5ο αἶοπε 

πηαςδέ Ιηνοῖναε πε απίπια/ς ἀεαίπ: {ος ποϊλίησ «αη Ροβ5ε5ς {λί5 
πνηποιί Ῥείηπσ α Πνίηπςο απίπια], ποί πεεά {πε απἰπια], {ο ὃε απ 

απ]πια], πανε ΑΠΥ 5εΏ5ε Ῥαΐ {Πῖςδ οπθ. Ἠεποε {πε οβ]εοίς ο{ {πα 
οἵπεις 5εΏδες----διιο] α5, {ΟΓ εχαπρ]ς, οοἱοίς, 5οµπᾶ, απά 5οεπί---- 
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καὶ ψόφος καὶ ὀσμή, ἀλλὰ µόνον τὰ αἰσθητήρια, ἂν μὴ 
Ν 4 Ἆ κά α Ὁ 

κατὰ συµβεβηκός, οἷον ἂν ἅμα τῷ ψόφῳ ὥσις γένηται ιο | 
Ν , νο ο. , κ 9 ο ο - | 

καὶ πληγή, καὶ ὑπὸ ὁραμάτων καὶ ὀσμῆς ἕτερα κινεῖται, 
Δ α ο Έ ἆ τῇ ἀφῇ Φθείει. καὶ ὁ χυμὸς δὲ ᾗ ἅμα συμβαίνει 

84 ἁπτικὸν εἶναι, ταύτῃ Φθείρε. ἡ δὲ τῶν ἁπτῶν ὑπερβολή, 
8 : α ν α . ο) ϱ] ο Ν Αν 

οἷον θερμών καὶ ψυχρών καὶ σκληρών, ἀναιρει τὸ ζῴον' 
Δ Ν Ν 3 α ε ΔΝ ς ο)  ἷ ο] μ παντὸς μὲν γὰρ αἰσθητοῦ υπερβολὴ ἀναιρεῖ τὸ αἰσθητήριον, τ5 

σ Ν Ν ε Δ Ν ε ΄ ΄ Ν ο Ν . ὥστε καὶ τὸ ἁπτὸν τὴν ἀφήν, ταύτῃ δὲ ὥρισται τὸ ζῆν 

ἄνευ γὰρ ἀφῆς δέδεικται ὅτι ἀδύνατον εἶναι ζώον. διὸ ἡ 

τα ον τπτ ο. ---- 

Αα ω Δ 
τῶν ἁπτῶν ὑπερβολὴ οὐ µόνον τὸ αἰσθητήριον φθείρει, ἀλλὰ 

ν Δ ο α ΜΑ / ν , κ. ὃν ορ Ἡ καὶ τὸ ζῴον, ὅτι ἀνάγκη µόνην ἔχειν ταύτην. τὰς ὃ ἆλ- 

λας αἰσθήσεις ἔχει τὸ ζῴον, ὥσπερ εἴρηται, οὐ τοῦ εἶναι 1ο 
π . | 

ἕνεκα ἀλλὰ τοῦ εὖ, οἷον ὄψιν, ἐπεὶ ἐν ἀέρι καὶ ὕδατι, 
- ” [ων Ν Ν ὅπως ὁρῷ, ὅλως δ ἐπεὶ ἐν διαφανει, γεῦσίν τε διὰ τὸ 

εΩο ΑΝ . / ο 3 ς ΔΝ Ε] ΑΦ α ) ο) ἠδὺ καὶ λυπηρόν, ἵνα αἰσθάνηται τὸ ἐν τροφῇ καὶ ἐπιθυμῇ 
α οι 3 Ν ΑΝ , ε Αα ω) δὲ 

καὶ κινῆται, ἀκοὴν δὲ ὅπως σημαίνῃ τι αὐτῷ, γλώτταν δὲ 
[ή / κ 35 ὅπως σηµαίνῃ τι ἑτέρῳ. 

4350 16. διώρισται ΑΤΌ Χ. | ἕώον ΤΧ. 10. µόνον ὉΧ. 34. σημανῆ 

ΤΌΧ, σηµαίνηται 1.. Τος, 
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ἆο ποί Ὦγ {είν εχοεςς ἀεδίτου ἔε απίπια| Ιδεί{, Ῥαΐί οπ]γ {ια 
οἵσαῃ, αἰλουρῃΏ 1ὲ π]αγ Ιποϊάεπία]]ν ἀεδίτογ ἴπε απηῖπια| {Ταπιο ἃ5 
νε]: αν, [οί εχαπηρἰε, νΊεηπ ἃ Ρρι5δἩ απά Ρἱούν 4οοοπΙραΏΥ ἃ 
δουπά, ος νε γνμαῖ ἶ ἀἰγοςί]γ 56εΠ απά 5πιε]]οά δες ἵπ πιονο- 
 ππεηὲ οίπεΓ Γογοςς ννλίοἩ ἀεδίτου Πίε ΒΥ Ελεῖς εοπίαοί. 99 ἄἶδο 
-.Βανοις ΠΙαΥ οα.15α ἀεδίγιοίίοη ἵπ Ελπίδ πιαπΠεί---ίΠ 5ο ίαγ, ἔπαί ἶ5, 

-ᾱ Τε ἶ5 ἱπείάεπία]]ν φοπηο(Πίπσ {αποίβίο, 
4 Τη πε «.δε οἱ οὐ]εοί5 οἱ {οιςΠ, Πονενες, 5ἡοἩ ας Πεαί απά 

. οοἷά απά Ἠατάπεςς, εχοςςς ἀεδίτογ» [πο οπΙγ {πε 9εῃ5ε-οισαπ Ῥὰέ 
95ο] (πε απίπηαί δε]. ΤΠε οΏ]εοῖ ο{ απγ 5επ5ε, ἵπ Γαοἱ, ἀεδίτοΥ», 

1 Η Ῥε ἀενε]ορεά {ο οχοςς», πε οἵραη οἱ 5εΏ5ε: απά ἵη ἐλί5 5απιο 

. ναγ, ἵπεῃ, (αηρῖρίο οῬ]οοῖς ἀαδίτογ Ενα 5εη5ο οἱ {οιςΠ. Βαΐ Η{ε 

. Πδε]{ {5 οομηβεεαίεά Ὦγ Είς 5εηςε, 5ἶπος, 45 Ίας Ῥεεῃ 5Ώείνη Ῥε- 
οτε, ἴπα απίπια| σαηποί εχἰδε νηελοιί {λε 5εη5ε οἱ {οιοΠ. Απά 
μμ εχοςςς ἵΠ {πίπσς ἰαποίρίε ἀεδίτου5 πο οπΙγ {μα ο{σαπ οί 

΄."8εηδε Ῥιΐ {πο αηίπια] Ι{8ε]{ ας ννε]], Ώεσαιιδα ἐλίς ἶ5 {πα οπε 5εηΏ56 

-. αΏεο]υίε]γ εδεεπ{έίαΙ {ο απηίπιαί ία; ν/]]ε α5 τεσατάς {πα ολες 
΄.8εῃδες, ἴἩο απίπια| πας {ποπι, α5 Ίας Όσεοῃ σαϊἀ, πο {οί Ῥατα 

' εκἰδίεποε, Ῥιΐ {ος {πε 5αΚκε οἱ Πῖσ]ες επάς. Τηῆας, {ος ἱηδίαπος, 1 

 Ῥοββεςςες οἱσΗΏί, 5ο {λαί ἴξ πιαγ 5ες οΏ]αοίς ΡοΐἩ ἵηπ αἲγ απά γναϊετ, 

' απά ἵπ ρεπεταὶ ἵπ νλαίενετ ἶ5 {γαπδρατεηί. Ταδίε, οη {πε οἴ]ει 
-. λαπά, ἰξ ροβδοβδες {ΟΓ {πο 5αἷκε οἱ ἀῑδοηϊπιίπαίίπρ {λε αρτεεαΡ]α 

' απά ἀϊδαστοεαρίᾳ ἵπ [οοά, 5ο {λαί ἵέ πια ἀεδίτε απάἀ πιονο ἰεδε]{ 

-'. αεοοτάϊηρ]γ. Ἠεατίηρ, αραίη, ἰξ ροββεβ5ες 5ο {ἶαί Ι{ ΠΙᾶΥ «ΟΠΝΕΥ 

-ᾱ πιεαπίπρ ἴο 1βε][: έλα {οησις {ξ ροββε»8ες 5ο {παί {ές πιαγ εχ- 

Ῥτεςς σοπιείµίης οἵ οἵ]ει {ο αποίᾗετ. 

[9 Ξ κ κ.) 





ΝοτεΕς, 

ΡΒΟΟΚ ΕΙΚ5Τ. 

«ΠΑΡΤΕΕ Ἱ. 

Τε εἨατασίετ, πιεἰποᾶ, απά Ῥτορίεπις οἱ Ρ5δγοΠοίοδγ οοπςβἑαία {πα 

5αρ]εεί-πιαίίετ οἱ {Ππῖ5 οἸαρίετ. Βοριππϊπς (ὁ τ) πε α 5ἰαίεπιεπὲ οἱ ἴα 
''ΦαρετΙοΙγ οἳ Ρ5Υε]ο]οδγ {ο οἴπεγ 5οϊεησες απά α 5Ἱοτί ποίῖοο οί {πε 

πεδίου» ἴξ Ιπνεςίϊραίες, ἴ]ο νυτίίεγ ραςςες (ὗ 2) {ο α ἀἰδοιςείοη οἱ {πε πιεί]οά 
ο ΡΥ ν]ήεὮἃ Ρ5γελο]οςγ «Ἰου]ά Ῥα 5ιαάϊεά. ΤΠΐ5 απεςίίοη ἶ5 ο{ «οἱγ5ε αἶπιοςί 
π ́ἀπδεραταῦ]ο ποπα ἴπα «Ἰατασίετ οἱ ἴπε Ρτοβ]επῃ5 {ο Ὦε Ιπνεκιϊσαίεὰ απά ]εαάς 
- αραΐη (ὗ 4) {ο ἔα παίατε οἱ Ρογομο]οσίσαΙ ρτοῦίεπις απἀ, {Ἡτουσὴ {λε πιἰχεά 
ο οἹαταοίε οἱ {πα {εε]ίησς (56 ϱ---Ι1), Ὀτίηρς ές ντ]έοτ {ο οοηφίἆςτ {λε τε]αίίοπ 
-.. ρείψεεπ {πε ρ]γςιο]οσῖσαὶ απά {λε ΄ ἀῑα]εοίίοα]’ α5ρεοῖ οἱ Ρ5ΥΕΙΟΙΟΡΥ. 

οσο δα. 40532. ἢ κατ ἀκρίβειαν] Τ]ε φἱρηϊβσαπος οἱ ἐπῖς στοιπά οἱ (πε 
π Φηρετίοτῖέγ ο{ Ρ5γεΠοΙοςγ {ο οἴμει 5οΐεποες 15 {ο Ρε {οιπά ὮΥ α οοπδἰἀεγαίίοη 

ο ο Απειοίι]ε σεπεταὶ εοποερίίοη Ο ἀκρίβεια. ΤΠε εολίεί ρᾶδςᾶσες Ῥεατίης : 

τς η Επὶ ατα {νε Γο]]οννίης : 
Γ ἅπαζ Λο. 1. 24, δ63 17, ἡ μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς τῆς ἧττον λε... ἀπό- 

- δειξις. ἔστι δὲ τοιαύτη ἡ καθόλου μᾶλλον. Φ4/είαβή. Δ. 2. 9823 25, ἀκριβέσταται 

δὲ τῶν ἐπιστημῶν αἳ µάλιστα τῶν πρώτων εἰσίν' αἱ γὰρ ἐξ ἐλαττόνων ἀκριβέ- 

στεραι τῶν ἐκ προσθέσεως λεγομένων, οἷον ἀριθμητικὴ γεωμετρίας. Φο ἵπ Σέῇ. 

ο ΝΙ. 5, ΤΙΔΙ" 16, σοφία ἶδ φαῖἁ ἴο Ῥε ἀκριβεστάτη τῶν ἐπιστημῶν: απά ἶπ 

ο Αείαβή. Α. 9053 15, νε Ίανα τὴν δ ἀκριβολογίαν τὴν μαθηματικὴν οὐκ ἐν 

-'.. ἅπασιν ἀπαιτητέον ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μὴ ἔχουσιν ὕλην. διόπερ οὐ φυσικὸς ὁ τρόπος--ᾱ 
 βιαίεπιεπί ταίπει ἵπ οοπίταάἰοίίοη νψἩ {πε Ῥγεδεηί {γοαίῖσε΄ Ἰπο]ιδίοη οί 
 Ῥδγελοῖοβγ ἵΏ φυσική. Απά ἱπάσεά ἵπ 7ε Ο9εῖο, ΠΠ. 1, Ρίο ἶ5 ᾳίνοη ἂ5 4Ώ 

Ἰηδίαηπες Οἱ τὰ ἐκ προσθέσεως, απά οοηἰταδίεά νη(Ὦ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως ος 
πηαίλεπια(ῖο. ΤΠ οἰαϊπιίως (λεχείοτε ἀκρίβεια {οι {λε 5οΐεποε νΏίοἩ Ἡε ἶ5 

11---2 
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οοηκίτιε(ίπᾳ, Απὶσίοί]ε Ίπεαης ἴαί ἵε ἀθαὶς νυν] απά τοδί5 4ροπ εἰοπιοπίαςγ 

(ταίῃς υνλῖο] ΠαΥ Ῥε 5αἷᾷ {ο Ῥε ία Ῥαδίς απά φίατιῖης-ροϊπί (ὁρμητήριον ἵπ 

ΤΠεπιϊκί15) {ο ἴ]ε οί]εΓ 5είεπεαος: απά 511] ποτε ρετ]αρς {λαί {Πε 5οἶεπος 

ἶ9 φε][-οοπίαϊπαεά : 5ο ἵπ 2έή. ΠΠ. 5, ΤΙΠ12) 1, Νε Ἠανε ἀκριβεῖς καὶ αὐτάρκεις τῶν 

ἐπιστημών. ἘΦΥΕΠΟΙΟΡΥ ἵπ [αοί Ἰ]κε ενετγ πιεηπία] 5οΐεπος ἶ5 ΠΠποΓΕ ο: Ίε55 

Ἱπάερεπάεηπί οἱ εχίεγπα] [αοί5: {λε οὔδεινετ ἶ5 αἶςο {Πε οΏσεινεά, {πε 5αβ]εοί 

απά {πε οῬ]εοί οοϊποῖάε. Τε Ρ]γδίοϊδί Ίας {ο 6ο ομΐδιάε Ἠϊπαδε]{ {ος ἴπε 

πηαίετία]5 οἱ Πΐ5 5ίμγ, {πο Ῥδγο[μο]ορίσί βπάς (επι νηλίη Ἠϊπαδεμ. Τῆας (πε 

εχργεςδίοη ἄοες ποῖ ππθαηπ {1ε {ρε αοἸί2ήΕ τεαι]τεὰ {οι ἴἶπα 5εαάγ οἳ ἴἶνε 

φεἶεπος α5 Ττεπάε]εηριτς 5αρροςδε5: 1ΐ τείετς {ο {πε {αοί (παί ψυχὴ Ρείης να 

271145 ἵη ἴηε ΡΠεΠοππεπα οἱ Π{ε, ἴπε ἀρχὴ τών ζῴων, α5δ Απὶδίοίϊε αἶπιοςί 

Ιππιεά(ἰα{ε]γ τειηατ]ς5, ἴπς 5οϊεηπος ΥνΠΙοὮ Ιπνεςίϊσαίες Ιὲ τεαοὮαες ΠθατεΓ ἴο 

ίμε τεα] ἵταίὮ οἱ (Ππίησς ἴπαη ἵ5 ἴπε οπδε γΠίἩ ποτ οοποτείθ 5ο6ἵεῃςΕ5. 

Ῥδγε]ο]οςΥγ ἵη {αοί Πο]άς ἴε 5αππε ῥ77147Υ τε]αίῖοη {ο Ἐάλίος, Ῥο]ε]55, ὅτς,, 

α5 Απηπιείΐο αοεοτάίης {ο ΔΖεία. Δ. 2, ἆοε5 ἴο (εοπιείτγ. Τμπε οοπι- 

πιεηίαίους ἴακα ἴΏε ῬΡᾶ8δδασδε Ιπ 5οππεν]αί οἱ ἰλῖ5 5εη5ο. ΤΠεπιϊδεα5, ε.σ., 

Ραταρηταδες, τῷ μὲν ἀκριβεῖ διότι καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις παρὰ ψυχῆς ἡ 

ἀκρίβεια, τῷ θαυμασίῳ δὲ ὅτι σχεδὸὺν διὰ πάντων διήκει τῶν ὄντων ἡ τῆς ψυχῆς 

φύσις ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἀρχομένη τῆς Φφυσικῆς µέχρι τῆς πρώτης. Φἰπιρηεῖα5 
ηοίς5, ἀκριβεστέρα δὲ γνώῶσις ἡ ἀναγκαία καὶ ἀπαράλειπτος καὶ ἡ οἰκεία τῷ 

γνωστῷ, απά Ιηδῖςί5 φρεοία]1γ οἩ {πε αβληϊί(γ Ῥείννεεη {πε αβ]εοί Κπονης 

απά ἴπε οῬ]εοί ΚπονἩ, {Πο {αοί ΟΓ συναίσθησις απά {πα ὀπιστρωα οἱ {πε 5ου] 
Ἡροη 1{5ε]{ ο υμώ ἵΏ Ώ5γοΠοΙοςγ. 

4023 34. τὴν τῆς ψυχῆς ἱστορίαν] Τοτκίτ]ς τεαάς περὶ τῆς ψυχῆς οἩ ἴπε 

στουπά {λαί ἱστορία ΤπεΔΠ5 ποί εος14ἱ0ο Ῥιαϊ {ηυεσέζσαίο, απὰ ἴπαί ἴνε 

Ρτεροςφίείοη 15 {πεγείοτε πεσεδσατγ. Όπ ἴπε πιεαπῖης ΟΕ ἱστορία α5 εαιϊνα]επὲ 

ιο επαα]τῖες οἵ τεδεαίσοπες, Ώο ΟΩµίΠοεΥ Ἠα5 5οπιο ΠαΡΡΥ τεπιατ]5 (φαν ο): 

Λ/1/οφοβήγ ο Πεγοιοίι). ϱρ. Ιπίτοάιείίοη, Ρ. χχῖν. 

4023 7. ἐπιζητοῦμεν δὲ θεωρῆσαι] ἨΙΊ ἰΠῖ5 φίαίεπιεηί οἱ {πε 5ρΏετε απά 

αιεςίίοη5 οἱ Ώ5ΥΟΠΟΙΟΦΥ, οοπἹραίε απἀά οοηίταδί ΡῬ]αΐο, ϱΛαεάγιις, 271 Α, 

δῆλον ἄρα ὅτι ὁ Θρασύμαχός τε καὶ ὃς ἂν ἄλλος σπουδῇ τέχνη» ῥηεορικὴν διδῷ 

πρώτον πάσῃ ρα γράψει τε καὶ ποιήσει ψυχὴν ἐδεῖν, πότερον ἓν καὶ ὁμοῖον 

πέφυκεν, ἢ κατὰ ώμος μορφὴν πολυειδές, κ.τ.λ. 

402" 6. ἔστι γὰρ οἷυν ἀρχὴ τῶν ζφων] Τηϊ5 νίενν οἱ ἴ]ε ος οί 

ψυχὴ ἵη {ια 5(ιάγ οἱ απίηα] Πΐο ἶ5 εδρεοία]]γ επηρλαφίσεᾶ ἵη ἴἶιε 7 γεαέΐε οὐ: 

{λε Ραγίν ο «λήμαζςς 5ο, 6.6., Ἱ. 1, 6, ἀπελθούσης γοῦν (ψυχῆς) οὐκέτι ζῷόν 

ἐστι Το ἴλε πχεαπῖηπρ οἱ ἀρχὴ ἵη Ατὶςίοί]ε, 5εε είαβή. Δ. 1, 1013, Ἡετα 

Ατὶςίοῖ]ε ἀῑςειησαῖσηες δὶχ 56ΠΏ5ες ΙΠ ΠΙΕΙ ἀρχὴ ΠΙαΥ Ῥο α5εά απάἁ οοπο]αάες 

ΙΟΙ3", 17, πασῶν μὲν οὖν Κοινὸν τῶν ἀρχῶν τὸ πρώτον εἶναι ὅθεν ἢ ἔστυ ἢ 

γίγνεται ἢ γιγνώσκεται. (1. αἶδο 2ε (21. «41η. ν. 7, 788" 14, τοῦτο γάρ ἐστι 

τὸ ἀρχὴν εἶναι τὸ αὐτὴν μὲν αἰτίαν εἶναι πολλών, ταύτης δ᾽ ἄλλο ἄνωθεν μηδέν. 
Φεε α4ἶ5ο (ορε” ἠείογές, Νοἱ. 1. Ρ. 126. 15 πφε ἵη {Πε Ργεδεηί ρᾶδδᾶσα 

ἱ5 α]πιοςί ΙάεπίῖσαΙ ντ]ᾗ ἴπαί οἱ ίππο 22ε 6οείο, ΠΠ. 2, 2854) 26, ἀρχὰς γὰρ ταύτας 

λέγω ὅθεν ἄρχονται πρώτον αἱ κινήσεις τοῖς ἔχουσιν. Απά 5] πποτε ε]οδεῖγ 

ἆοες ἵξ αρτεε ψηί] 7οία. κ. 1, 196ο" 1; ἀρχὴ γὰρ τὸ συναναιροῦν : Εῑιαί ἵ5 {λα 

αμ ζω ὁύκό 

βαν 

πα μασ ρην 
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φομ] ἶ5 5ο πιο (ης οοπάἰεῖοπ. ο{ απίπηα] Π{ς, (λα 15 τεπιοναὶ ἰηνοίνες αἶδο 

Όνα ἀεδίταςίίοη ο{ τε απίπηα], 
ἵ 4023 7. τήν τε φύσιν αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίαν] Νοϊνή(Ἀειααάΐπα ναί η 

Αήεία. Δ. 4, ΙΟ14’, φύσις ἵ5 5αἷᾷ ἴο Ῥε 5οππείῖπιες εᾳι]να]εηί {ο ἡ τῶν φύσει 

ς ὄντων οὐσία, απά ἴλαί Ειτίῃος πᾶσα οὐσία φύσις λέγεται, α ἀῑδίϊποιίοη ννου]ά 

.966Π1 Ἠστα {ο Ὦᾳ Ἱπίαπάθά {ο Ῥε ἀταννη Ῥοΐνιεεη {πε ἴννο {ΘΓΠη5, απά Ττεπάε- 
Ίεπβρατρ ἵ5 ΡτοβαΡ!]γ τὶσμί ἵη τε[εττῖηρ φύσις Το ἴε εχίετηα], οὐσία ἴο ἴπε 

-.Ππίρτπα] αδρεοί οἱ {Ἡε 5ου] : ο ταίΏε ΡεΓΊαρς νε π]αΥ 5αΥ φύσις τείετς {ο ἴλα 
 σεπεῖῖο αοοοιηέ, ἴλο εχρ]απαίίοη ο {πε Ῥτοσςςς ὮΥ υνλίοἩ {πε 5ου] Ῥᾷ55ες 

-' Ποπι ππετε]γ νερείαίῖνα βιποίῖοης {ο ἴἶα Ιπίε]]εοίμα] δίασε, νΥΒῖ]ε οὐσία τείοις 

το ἴπε εδδεη{ῖα] ολατασίετϊςί]ο (ε]λαί νἱζ. οἱ α {γ9έ ε{εζεςΆγ) νυπϊοῖι οοπδα{ες 

1 εαια]]γ ἵπ αἲ] 15 δίαρες. 3ο ἵπ {αοί ία υνοτά νου]ά 5εεπι {ο ὃε ἴακεη ὮΥ 
- Φἰπιρ]ςῖας νΥηο τείεις φύσις ἴο ἴα Ιηνοςϊραίῖοης οἱ {πε Ρ]γςίσα] ΡΗΙΙοδορῄος, 
'. οὐσία ἴο {πε επααϊτῖες οἱ {πε πιείαρΏγκ]οίαη. 

ς 40238. εἶθ ὅσα συµβέβηκε περὶ αὐτήν] ὮΥ ἴἶα μέ μη νε πηδί υπάες- 

'. βἰαπᾶ ποῖ 5ο ππΙοἩ {πο ΠΙεΓε]γ αοοϊἀεηίαὶ αἰιτίριίες οἱ 5ου] Ῥαΐ ταίπεις ν]ιαε 

νε πιοάετη Ἰοφίοίαη ννου]ἀ σα]1 15 ρτορετίῖες---ἴποςο αια[(ῖες, 1.6., ΨΠΙο]ι ατα 

πο ΙπιπιεάΙαίεΙγ οοπποίεά ὮΥ 5ου] Ῥιί ατε ἀετίναίϊνες απΏά «οΏ56εαιεηςςς οἱ Πΐ. 

'..ρεε ἠήείαβή. Δ. 390, 10253 30, λέγεται δὲ καὶ ἄλλως συμβεβηκὸς οἷον ὅσα ὑπάρχει 
π ἑκάστῳ καθ αὐτὸ μὴ ἐν τῇ οὐσίᾳ ὄντα, οἷον τῷ τριγώνῳ τὸ δύο ὀρθὰς ἔχειν. ΔΙπα]]ατ]γ 

ο τη πα. Λουί. 1. 7, 753 42 5οἵεπος ἶς 5αἱά ἴο Ιπνο]νε α ὑποκείμενον οὗ τὰ πάθη 

καὶ τὰ καθ᾽ αὐτὰ συµβεβηκότα δηλοῖ ἡ ἀπόδειξι. ΟΡ. Οορες ῥΛείογέο 1. 2, ὃ 1, 
. ..2. 

Ἶ 402309. ὧν τὰ μὲν ἴδια πάθη] Ἡστε, α5 Ττεπάε]επῬατρ τεπηατ]ς, ἴἩετε ἶ5 

-. αἲ βτδῖ οἱρΏί πο τοεα] ορροβ!οηπ: απά Ίνα πηαςί απάριδίαπά {πε απεϊ(]εςίς {ο 
 ππθαπ αι νη]]ε 5οἵηε Ῥτοροτίίες Ῥε]ομς {ο {πε παπά ἵη απά ὮΥ Ι{5ε]{ οἴμετς 

-. αἴίας]Ὦ το πε 5ου] ἵπ οοηπεοίίοη νὮ {λε Ῥοάγ (ζῷον). ἙΥ ἴἶιε ἴδια πάθη 

νς πηυςί απάετδίαπά ρατιϊομ]ατ]γ (ποιρΏέ: ὮΥ {ἴπε 5εοοπά εἶαςς Ρ]εαςιτε, ΡαίΠ, 

''"Φεη5ε-ρετοερίίοης, ἅτο., α5 ΤΠεπηϊδεα5 εχρ]αῖης. 

ὃ 2. 402312. λέγω δὲ τοῦ περὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὸ τί ἐστι] ' ΤΗε πνοτάς 

ψου]ά 56επα Ῥρταςίἰςα]]γ {ο ππεαη-- ο 5ρεοῖβο απά {Ἡε φεπετα] εἸαταςίες: 

Ῥυΐε ρετπαρς (πε ἀῑδιπείοη 15 ποί ππεαπί ἴο Ῥε 5ο 5ΠατρΙΥγ ἁτανπ α5 

Ττεπάε]επριτρ 5Ἴρροδε5. ΕΥ {]ε τί ἐστι Απὶςίοί]ε ννοι]ά 5εεπῃ {ο απἀργσίαπαἁ 

{πε σεπετα] ος σεπετίο εοπεερίίοη οί απγἰΠίηρ---ίπε δίαίεππεηί ππαίπ]γ οἱ 15 

δεπις---ΝΠΙΙε οὐσία ἶδ ΡτοβαβΙγ αδεά Ίετε ρατει]ατ]γ 1Π {Ἡε 5εη5ε Οἱ τὸ τί 

ο ἦν εἶνι απά τείετ» {ο {Πῖς σεπεταὶ οοπεερίίοπ επιροάϊεά ἵπ ἴε απῖίγ ος 
α οἵηρ]ε ἴΥρε. Τῃις ννα Ἠανθ τὸ πρῶτον ἐνυπάρχον ὅ λέγεται ἐν τῷ τί ἐστι 

τοῦτο Ὑένος, Ἰήεία. Δ. 25, 1902435: τὸ δὲ γένος βούλεται τὸ τί ἐστι σηµαίνειν καὶ 
πρῶτον ὑποτίθεται τῶν ἐν τῷ ὁρισμῷ λεγομένων, 70ᾷ. ΥΙ. 5, 142" 28. 

402315. τῶν κατὰ συμβεβηκὸς ἰδίων] ὮΥ ἴδια κατὰ συμβεβηκὺς Ατὶφιοί]α 

- νοι]ά 58επῃ ἴο Ίπεαη τε]α"νε ρτορεγίῖες: ααΠῖες νμῖςὮ αἰίασΒ {ο δοπιε(μίπς 

νεη ν]εννεά ἵπ τε[ετεποε {ο 5οπιείλίπρ εἶσα. Ἡ. 7οῤ. ν. 1, 125” 1Ο, ἀποδίδοται 

δὲ τὸ ἴδιον ἢ καθ αὐτὸ καὶ ἀεὶ, ἢ πρὸς ἕτερον καὶ ποτὲ, οἷον καθ αὑτὸ μὲν 
ύπου τὸ ζφον ἥμερον φύσει, πρὸς ἕτερον δὲ οἷον ψυχῆς πρὸς σώμα, ὅτι τὸ 

μὲν προστατικὸν τὸ δ' ὑπηρετικόν ἐστι. ΒΙΡΤΕΠΙΒΟΥ ἴλπαί ἶ5 {ο 5αγ ἶ5 ποί α 
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Ῥτορετίγ οἱ 5ου] ἵπ απά ΒΥ 1δε]{ Ῥιέ Τε ἶ5 5ο τε]αίϊνε]γ {ο Ῥοάγ, απά ενας αΏ 

ἴδιον κατὰ συµβεβγκός. 90 αραίπ 1 ἶ5 αΏ ἴδιον Οἱ πιαπ τε]αεῖνε]γ {ο Ἠοιςε {ο Ῥε 
α Ρἱρεά. 

402318. τὸ πραγματευθῆναι] (ορε, Ἀλεί. 1. 1, δ 3, ποίες ““Ἔπα ΡΥΙΠΙΑΥΥ 

5εη5ε οί ἀοΐπς Ῥηδίπες ος οοσυργίηςσ οπθβε]{ αΏοιί αηγίΠίπς Ρα55ε5 {ο {πε 

ΠΟΤΕ Ηπηϊτεά ος φρεςίαὶ ἱρπὶβοαίῖοης οί απ Ἱπίε]εοίιαΙ Ῥιγδεε απά ἴπεπος 

οί α /ερεεῖαὶ φίπάγ) 6α 5γςίεμιαθῖς ἰἐτθαίππεπί οί α Ρατσυ]ατ φαὈ]εοί οἱ Ἱπ- 

νεςσα!ῖοη οἵ Ῥταςίίος.”. Ττεπάεϊεπριτς οοππρατες ία. Β. 2, 9907521, Κ. 1, 
10590) 1Ο, Κ. 7, 1964” 1. 

4092310. πύότερον ἀπόδειξίς τίᾳ ἐστιν ἢ διαίρεσιο] Τα ἄῑβετεπες Ῥείνεεῃ 

ἴηε {νο πιείλοάς ἶ5 (λαί Ῥείν/εεπ ένα ]οσίσα] πιοίλοάς οἱ Ατὶκίοῖ]ε απά Ῥ]αΐο. 

Εοι Απκίοι]ε εοπεερίῖοη Οἱ ἀπόδειξις ἴ]ιε {οἰ]οννίπς Ῥαδδασες ατα οἱ Ἱπι- 

Ῥοτίαποε: 054. «4αὐ. 1. 13, δΙ’ 40Ο, µανθάνοµεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἀποδείξει. ἔστι 

δ ἡ μὲν ἀπόδειξις ἐκ τῶν καθόλου, ἡ δ᾽ ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν κατὰ µέρος. Βμί γν]]]ε 

ἐπαγωγὴ ἵδ ας απ ἱππροτίαπί 5ουτοε οἱ Κπον]εάρε, Ιέ ἶ πναπείης 1η ἴλε 

πεεεςεϊίγ απά εχρ]απαίῖοη-σὶνίησ οἸαταοίεγ ος ἀπόδειξι. Τηας Ατὶκιοι]α 
ντ]ίες, /οοέ. 4λαζ. Π. 5, ΟΙ) 32, οὐδὲ γὰρ ὁ ἐπάγων ἴσως ἀποδείκνυσιν, ἀλλ’ ὅμως 

δηλοῖτι. Βιΐ Ες ννεακηεςς οἱ Ιπάποίίοη νο] ἀϊδοονετς ππεγε]γ α ππαίτει οί 

{αεί απ] [οτπηΙίγ 15 τεπιονεά ὮΥ ἴἶνε ϱΟ6ΕΊΕΥ οἱ ῥ7οο0/Γ νυΒῖοὮ αἲίας]μες {ο ἀπό- 

δειξι. ΕΟΓ ἀπόδειξις ἶ5 α συλλογισμὸς δεικτικὸς αἰτίας καὶ τοῦ διὰ τί (2ο5έ. 41. 

1. 24, 855 23); Ἱῖ 16 τῶν ἀναγκαίων Απ ἐξ ἀναγκαίων, απὰ Τε «απποί ροβδῖβ!γ 

αἴίας] {ο Ιπάϊν]ά μα] δεηςῖρ]ε {Πίπρς5 ας 5μς]-- τῶν οὐσιῶν τῶν αἰσθητῶν τῶν καθ’ 

ἕκαστα οὐκ ἔστιν ἀπόδειξις (ἠεία. 7. 15, 1939" 28). Βυί νη]]α ἀπόδειξις ἴΏιις 

ἰτῖες {ο εάποε {ἴἶια Ίαννς οἱ {αοῖς5 {ΤοΙΏ (πε σεπείαὶ σοπεερίίοη γυλίο]ι ονεγ]]ες 

ἴπεπῃ, 1{ άοεςδ ποί 4ο 5ο ὮΥ αΏΥ Ιηδίαπίαπεοις Ἱεαρ---ἰέ ΙπνατιαΡ]γ Ραςςες {Γοπη 

ἴπε απίνετςα] {ο {πε Ρρατίῖοι]αί διὰ τοῦ µέσου: ἴἩτοιφ] {πε Πεὶρ οἱ ἴΠε Ίε5 

6επετα] «οπεερίίοη ΠΙΟΣ νν]] {οτπι {πα Ηπ]ς οἱ ἱταηδίίοη απἀ Ῥε ἴπε «αυ5ε 

νΠίςὮ εχρ]αϊπς {πε ρατίίου]αΓ ῬΠεποππεποήη-- τὸ μὲν γὰρ αἴτιον τὸ µέσον, ἐν 
ἅπασι δὲ τοῦτο ζητεῖται (2054. «1.0. Π. 2, 99 7). Διαίρεσις ἶ5 ἀε[εοίῖνε ]ςί ἵπ 

παπίίης {Πίς σταάσα] ἀεδοεπί {Τοπ {πε ιπῖνειςα] {ο ἴ]με Ιπάϊν]άμα]. Α5 ςοῃ- 

οεῖνεά Ὦγ Ρ]αΐο απά Π]δίταϊισά 1Π {πε Ιδοβᾖέἑνέ Τί νας {πε πιείλοά ὮΥ ππεαης ος 

ψ/ΠΙς νε ἀείειπι]πεά {Πε 5ρεοῖῃς εματασίεί οί απ οΡρ]εοί απά {ουπά ουί Τίς τί 

ἐστι ὮΥ Ὀπηηρίης ΙΤ ἀπάςί 5δοἵηθ Ρεπετα] οοπεερίῖοη απά ἴπεη Ὦγ 5αεοεδδίνε]γ 

ἁῑνίάίηρ 1έ, Ὁγ α Ἱεπρίμγ Ῥτοςς5ς οἱ ἀϊολοίοπιγ, εαασΒΏί Ιὲ (ἰο χκεερ τρ Ρ]αΐο”5 

ΠΠΕίΑΡΠΟΣ) Ιπ {Πε ΠΊΕΠΙΡΕΓ ΟΥ ΠΠΕΠηΡΕΙ5 ΟΓ {πε ἀῑν]δίοη υΥλίο]ι εχας!]γ Πιίεὰ Ιε. 

Ἠεπεε Απίοί]ο τερατὰς {πε Ῥ]αϊοπῖο ἀῑνὶδίοηῃ α5 Ιπνο]νίης (πτοιρποιί α 

Φῥε(ε{1σ {ο ῥ{Ι. 9ο Ἡε εχρτες5ες Ἠ]πιδε]{ ἵπ 2107. 41 Μαᾖ, 1. 31, 46331, ἔστι 

γὰρ ἡ διαίρεσις οἷον ἀσθενὴς συλλογισμός ὃ μὲν γὰρ δεῖ δεῖξαι αἰτεῖται, συλ- 

λογίζεται ὃ' ἀεί τι τῶν ἄνωθεν...... ἐν μὲν οὖν ταῖς ἀποδείξεσιν, ὅταν δέῃ τι συλλο- 

γίσασθαι ὑπάρχειν, δεῖ τὸ µέσον, δι) οὗ γίνεται ὁ συλλογισμός, καὶ ἧττον ἀεὶ εἶναι 

καὶ μὴ καθόλου τοῦ πρώτου τῶν ἄκρων ἡ δὲ διαίρεσις τοὐναντίον βούλεται' τὸ 

γὰρ καθύλου λαμβάνει µέσον. Απά ἵπ αποίΠοι Ρᾶβδασε Ἡς ἀῑτεοῖς ραγεϊοι]ατ 

:.Βτεη{Ιοη ἴο ἴΠθ [αοί ἴ]αί ἵη 5ιοἩ ἀἰοβοίοπγ ἴμα ἀῑ[βει]ίγ α5 ἴο συζγ ἴ]α 

5υῬ]εοί οἱ οἳς εποαῖτν πως Γα]] απἆετ οπε ταίΠεί ἴπαπ αποίΠες ΠΠεπΙΡες 

οἱ ἴἶιε ἀῑνίδίοη {πτη5 αρ αἲ εαςἩ 5ἱπσ]ᾳ 5ίασο ο (Πα ρτοςε5. ῥο5ή. λα, 11. 

ψΑλίσά- οτε Ὁ αλα ως - 
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91337, ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς συµπεράσµασι τοῖς ἄνευ τῶν µέσων ἐάν τις εἴπῃ 
ὅτι τούτων ὄντων ἀνάγκη τοδὶ εἶναι, ἐνδέχεται ἐρωτῆσαι διὰ τί, οὕτως καὶ ἐν τοῖς 
διαιρετικοῖς ὅροις. τί ἐστιν ἄνθρωπος; ζῴον θνητόν, ὑπόπουν, δίπουν, ἅπτερον. 
διὰ τί; παρ ἑκάστην πρόσθεσιν᾿ ἐρεῖ γὰρ καὶ δείξει τῇ διαιρέσει, ὡς οἴεται, ὅτι 
πᾶν ἢ θνητὸν ἢ ἀθάνατον. ὁ δὲ τοιοῦτος λόγος ἅπας οὐκ ἔστιν ὁρισμός. ὥστ᾽ εἰ 

καὶ ἀπεδείκνυτο τῇ διαιρέσει, ἀλλ᾽ ὅ Υ ὁρισμὸς οὐ συλλογισμὸς Ἠίνετα. Το 

-ᾱ οπη]ατ εΠεοί ἆοες Απὶδίοῖ]ο οπενν ἵη Ῥαγή, Από. 1. 3, 642321, ναί α 
᾿ἀἰελοίοπιγ οἳ πορα!ῖνες ἶ5 Ἱπιρταςίϊσαβ]ε: ἔτι στερήσει μὲν ἀναγκαῖον διαιρεῖν 

καὶ διαιροῦσιν οἳ διχοτομοῦντες. οὐκ ἔστι δὲ διαφορὰ στερήσεως ᾗ στέρησις᾽ 
"ἀδύνατον γὰρ εἴδη εἶναι τοῦ μὴ ὄντος, οἷον τῆς ἀποδίας ἢ τοῦ ἁπτέρου ὥσπερ 

πτερώσεως καὶ ποδῶν. 
ο 403321. ἄλλαι γὰρ ἄλλων ἀρχαί, καθάπερ ἀριθμῶν καὶ ἐπιπέδων] Τμπε ἀρχαὶ 

οἱ πΙπιθες γγου]ά Ὦα ἔἶνε αχἰσίεηοε οἱ ἴἶπε απίῖ, πε Ῥτεδιαρρος!(ίοη οἱ 51ρε- 

ο Ποῖες γουι]άἁ Ῥε εχἰεησῖοηπ. Ατὶσίοίίε ἀἰδαπραίδμες Ῥείνεεη ΟΟΠΙΠΙΟΏ ΟΓ 

ο παπῖνειςα] Ῥηϊπείρ]ες απά φρεοῖα] ΟΓ οἰκεῖαι ἀρχαί, τεςἰτ]είεά {ο α Ῥατίίοι]ας 

''. φεῖεπος απά ποῖ {ο Ῥε ἰταης{εττοά {τοπι οΠ6 5οίεηοε {ο αποίµετ. «Λαζ. ου. 

--ᾱ, 3, 5δυ 27, αἱ γὰρ ἀρχαὶ διτταὶ ἐξ ὧν τε καὶ περὶ ὅ' αἱ μὲν οὖν ἐξ ὧν κοιναί, αἱ 

δὲ περὶ ὃ ἰδίαι, οἷον ἀριθμός, μέγεθος. Απά να]ά τεαδοπίης, Απὶδίοί]ε Ιηδὶσίς, 
ο πηιςε ο οοπἀιοίεά γή φρεοῖα] ταίεγεποῬ {ο ἴπεσε 5ρεοίΠο Ρεϊποίῖρ]ες: οἱ 
μὴ ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν λόγοι κενοί, (σε. 43. 748. 8. (ϐρ. εδρεοῖαγ Φου. 
4 ''ᾱμαί 1. 7, 75" 38, οὐκ ἄρα ἔστιν ἐξ ἄλλου γένους µεταβάντα δεῖξαι οἷον τὸ γεω-᾽ 

.μετρικὸν ἀριθμητικ. Τπεη α[ίετ επαπιεγα(ῖπσ {πε ἴμτεε εἰεπιεηίς ο εΥεΤΥ 
 ἀεπιοηδίταιίοη: 15, ἴλε οοπο]αδίοη ΨΠίοὮ ἶ5 Ῥτουεά: 2Π4, ἴλε ακῖοπηαίίο 

-. Ῥρεποῖρ]ες: απά 34, ἴλε 5ιβ]εοί-πιαίίαχ, Ώα οοπίῖπιες---ἐξ ὧν μὲν οὖν ἡ ἀπό- 

δειξις ἐνδέχεται τὰ αὐτὰ εἶναι ὧν δὲ τὸ Ὑένος ἕτερον ὥσπερ ἀριθμητικῆς καὶ 

γεωμετρίας, οὐκ ἔστι τὴν ἀριθμητικὴν ἀπόδειξιν ἐφαρμόσαι ἐπὶ τὰ τοῖς µεγέθεσι 
'... συµβεβηκότα, εἰ μὴ τὰ μεγέθη ἀριθμοί εἶσι. 

ο δ3. 402"24. πότερον τόδε τι καὶ οὐσία ἢ ποιόν] ἜΤμε οοπιπιεηίαίοτς τείας 

ἔπερδε σεπετα] εχρτεςδίοης {ο ἀεβηῖίε παπῃ]ε5, Ρ]αΐο Ῥεΐης {πε (Πῖη]ες γνπο 16- 

ρατάεά 5ου] α5 4Ώ οὐσία, Χεποοταίες ἴἩο ΡΙΙοδορΏετ ὪΠο νίενγεά Τξ α5 α 
πόσον απᾶ ἴ]πε Ρ]γαῖοῖςίς ἴποςε ννο Ιάεπείβεά ἵῖ Υν]ίἩ α ποιόν ἵπ 50 {ατ α5 ἴΠεγ 
εοηφίάετεά 1ΐ α ἨΒΓΠΙΟΠΥ ος Ῥ]επάίπς οἱ εἰειπεηίς. 

δ4. 492) 4. νῦν μὲν γὰρ οἱ λέγοντεε] Τῃε τείεγεποε α5 Ῥμήοροπι5 Ροΐπί5 

οί «αη Πατά]γ Ῥε {ο ἴπε 7 ήγιαεις οἱ Ρ]αΐο: Ῥτοδαβ!γ ἴε οἰάετ φυσιόλογοι 

ατε Ιπίεπάεά. 
ὅσ. 492) 7. τὸ δὲ ζῷον τὸ καθόλου ἤτοι οὖθέν ἐστιν ἢ ὕστερον] Τε ορἰπίοη 

πηπῖοἩ ἶ5 Ἠετε αχκρτεςςεά ἶ5, α5 α Πί]ε αἰεηίίοη υν]] 5Ώενν, οί Όιε νΙεν/ ο 
Ατϊφίοι]α ΠἩϊπαδε]έ, Ῥαέ 5ἰπιρ]γ α οοππιαίίοη ο ἴπε ᾖγβοίβείίεαζ αἰετπαίίνο 

βασσοςίεά ἵπ ἴπε Ῥτενίοιις οἶαιςε {ο {με εβεοί (ιαί νο 4η ἀεβπε ππῖπὰ οηΙγ 
ο πεεοτάῖηρ {ο ἴτ5 ἀῑΠετεπί ρατίϊου]ατ {Γοτπης απἁ πηιδί ποῖ αἰζεπαρί {ο ΠΠ ΑΠΥ 

΄.οπ6 σεπεταὶ ἀεβηϊίοη οἱ Ἱτ. με οἰάει ἰεχί5 οΏδευτεά {πε οοηπεοίίοη ὮΥ 
Ῥ]αεῖηρ α οοἶοη αἴτει θεοῦ: α «ΟΠΊΤῃᾶ ἶ5 αἲἱ ἴλαί ἶ9 τεαιϊτεά. ΤΠε Ρα5ραρε 15 
Ἱπίετεςίίης α5 οοπίαϊπίηςσ οπο οἱ {λε βγδί απθἰεἰρα(ίοης οἱ {πε αιεςίίοη ν/μῖο] 

α[εεγνγατὰς ἀῑνίάεά ἴἶιε φε]οοῖ5 οη ἴπε αιεςίίοη οἱ ποππϊπα]ίδπι απά τεα]ίδπῃ. 
Τῃε αιεσίίοη ἴ5 5] πιογς ἀεβηίεεῖγ 5ίαϊεά ὮΥ ΤΠεπαϊφείας: ἀρ᾽ οἱ τῶν γενῶν 
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καὶ τῶν εἰδῶν ὁρισμοὶ νοημάτων εἰσὶν ὁρισμοὶ ἢ φύσεων ἐν τοῖς καθ ἕκαστον 

ὑφισταμένων. Τ]ἱ5 πο ἀοιδὈί ἶ5 εοποεϊνεᾷ Ῥγϊποῖρα!]γ ἵπ τεσατά {ο ἀεβηίίον, 

Ραΐ Τε 15 θιιὈσίαπ{ῖα]]Υ {λε 5απιο αΠεδίίοη α5 ῬοτρΗαγτγ α[τουαριζ ταϊςεά. 

ὁ 7. 402) 15. ἀντικείμενα] Ἐοτ ἴλε πιεαπίης οἱ (ο ἴετπα 56ε ἠ{είαβή. Δ. 1ο, 

19183 20, ἀντικείμενα λέγεται ἀντίφασις καὶ τἀναντία καὶ τὰ πρός τι καὶ στέρησις 
καὶ ἕξις καὶ ἐξ ὧν καὶ εἲς ἃ ἔσχατα. Ἠετε ἴπε ἴθιπα νοι]ά 56επα {ο Ὦε ρτασ(ἴσα]]γ 
τοςίτ]οίεά {ο τὰ πρός τι απᾶ ἴο Ῥε αἱπιοδί εαμα! {ο /ορ]εοί5) α5 ἴπε (πίπρς 

ν/Ώῖο]Ὦ ατα 56ί ΟΥΕΓ ασαϊηδί ἴπο {αποίῖοη. Απά 5ο α5 Βοπίίζ οΏΌδεινες (πάοκ 

643 18) ἴ]ε νοτά ἵ5 ιιδεά Ἠοτε Ιπ 1{5 ]οσα] δἱσπίβοαπος. 

ᾧ δ. 402) 16. ἨΝΙει (ἶνε 5εοίῖοη ορ. Ιπίτοάιοίίοη, Ρ. ΧΧΧ. 

492) 25. πάσης γὰρ ἀποδείξεως] γὰρ ποι]ά 58επι Ιπίεπάεά {ο εκρ]αῖῃ 

κάλλιστα: Τηϊ5 Κπον]εάρε οἱ α ἴλίης (Ώτοισ] 1έ5 τε]αιεά Ρπεποίπεπα απά 

ε[εοίς ἶ5 οπ]γ Ρτας(ἰσα]Ιγ α5 σοοᾶ α ππεί]οᾶ α5 ΠΙαΥ Ῥε : {ο ὅτο, 

4933 2. διαλεκτικῶς εἴρηνται καὶ κενώς] Τῆςε πιεαπίησ ΟΓ διαλεκτική ἵπ 

Ατὶςίοί]ε πΙΒΥ Ῥε σαΐπεγεά {οπ] {πε {ο]ονίηςσ Ρρ8β5ασε:---Λ4εία. Τ. 2, 1904" 17, 

οἱ γὰρ διαλεκτικοὶ καὶ σοφισταὶ ταὐτὸν μὲν ὑποδύονται σχῆμα τῷ φιλοσόφφ' ἡ γὰρ 

σοφιστικὴ φαινοµένη µόνον σοφία ἐστί, καὶ οἱ διαλεκτικοὶ διαλέγονται περὶ ἁπάντων 

εωέστι δὲ ἡ διαλεκτικὴ πειραστικὴ περὶ ὧν ἡ σοφία γνωριστική, ἡ δὲ σοφιστικὴ 
Φαινοµένη οὖσα δ᾽ οὔ. 990 αἶ5ο ἵπ 7εία. Κ. 3, 1961» δ, ἀῑα]εοίῖο απἀ 5ορΗηἰςεῖο 
αγε 5αἱά {ο Ῥε Ῥοίμ οοπεεγπαά ΨΙ{1 {λε συµβεβηκότα οἵ τε]αίῖνε απά ἱποϊάεπία] 

Ρτορετίῖες οί Πίπας. «ϱοἰπιί]ατ]γ ἵπ 7ο. 1. 1, 100" 30 Νε τεβά διαλεκτικὺς δὲ 

συλλογισμὸς ὁ ἐξ ἐνδόξων σνλλογιζόμενος; πα ἴ]ε πρότασις διαλεκτικὴ ἶ5 ἆε- 

φογίρεά α ἴαί νΠίοὮ 15 ορεη {ο αιεςίίοη, απά 511] απςείι]εά. ἔστι γὰρ πρότα- 

σις διαλεκτικὴ πρὸς ἥν ἐστιν ἀποκρίνασθαι ναὶ ἢ οὔ. (Ορ. 4παζ. 97. 1. 1, 24:25. 

Ορ. 704. 1. 1Ο, 104" 12, εἰσὶ δὴ προτάσεις διαλεκτικαὶ καὶ τὰ τοῖς ἐνδόξοις ὅμοια, 

καὶ τἀναντία κατ᾽ ἀιτίφασιν τοῖς δοκοῦσιν ἐνδόξοις εἶναι προτεινόμενα, καὶ ὅσαι δόξαι 

κατὰ τέχνας εἰσὶ τὰς εὑρημένας. ΤὨϊα]εσοίιῖο ἴπεῃ 1ὲ γη] Ῥε 5εεῃ ἶ5 {ο Ατὶδιοί]α 

ΏΊετε Γ{οτπια] ατραπιεηπί Ῥαδεᾶ οἩ Ῥτοβδαδ]Πί]ες5 απά ρ]αμςιοί]εῖες, τεαςοπῖηπς 

νΠΙοἩ κο 5ορΗη!ςίίο οΠΙΥ ἴακες αρ αη αὐθίγααί οπε-θὶάεά νῖεν; οἱ ἐπίηρς, απά 

ἆοαες ποί αἰεπιρί {ο σγαςρ ἴλεπι ἵη {πείς οοποτείε Άπποςδ. Τῆας5 Γιτίπες΄ 

διαλεκτικὴ ἶ5 ποί αη]ῖ]κα λογικὴ ἵπ Ατὶςίοί]ε)5 115ε οἱ {πο οχρτεςδίοη : 1 ἶ5 νασιε, 

επρίγ, νετρα] ατσαππεπί νΏ]οὮ ἀεα]5 πιεγε]γ νη] ννοτᾶς, απά ἴα]κες Ῥαΐ Πτι]α 

αεοοιπί οἱ ἴπίηπσς, 5ο ἴλαί κενώς 5 ἴ]ο ορίίπεῖ οοπιρἰπεά αἲ οπςς ψί] 

ἑάϊα]εοίῖσα]᾽ απά /Ι]οσίσα]) ἀῑδοαδδιοη. ΤΠε ορροδίίο πιοᾶε οἱ «ποαίπεπί 

οοιτεδροηάς {ο ν]αί Αεὶςίοί]ε ἀεδοτῖρες α5 φυσικώς. ος ηρηκα ({οἱ. 3) 

διαλεκτικῶς καὶ κενῶς, ἀντὶ τοῦ λογικθν καὶ οὐ φυσικῶς... αιτὴν. γὰρ ὀπιπολαιστέραν 

καὶ οὐ πραγµατειώδη γνῶσιν λογικὴν καὶ διαλεκτικὴν εἴωθε προσαγορεύειν. 
δ ο. 403: 7. ὅλως αἰσθάνεσθαι] Ῥετεερίῖοη ἵπ αἰ] ἵ5 {οΓΠ15, ας Ιπε]αάίης 

51σηί, Ἀθατίπς, δο, 

403" δ. εἰ δ ἐστὶ καὶ τοῦτο φαντασία] Τῃπο αμοθίσα ἶ5 ἀϊδοιςδεα ρατίῖςι]- 

Ιατ]γ ἵηπ Β]ς. ΠΠ. ; μβρίαϊς 6---το. 

ὁ 1Ο. 403" 11. εἰ δὲ µηθέν ἐστιν ἴδιον] Ατὶςιοί]ε5 ατριππεηπί 15 ε]λαί 1{Γ αηΥ 

πηεηία] {αποίΙοη ἶ5 ρεειι]ίας {ο πε παπά, ἴπε παπά «αΏ Ῥε 5εραταίεᾶ αιά εχἰδε 

αρατί {.ΟΠΙ {Πε Ῥοάγ: Ῥι{ (]λαί ΙΓπο Παποίῖοη 15 πας Ῥοεοι]ίατ, π]πἁ οαπποί εχἰςε 

αρατί {τοπι Ῥοάγ. ΙΤί π]αΥγ ο τεπιατκεά οἨ {Πί5 (ἶλαί (με ἀεπία] οἱ πε αηίεςε- 

πα 

κ 8 
4 
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.. ἄοες ποῖ Ἰηνοῖνο [λα ἀεπίαὶ οἱ ἐς οοπσοφιεπὶ. Νος ἆοας ΤΗοπιϊσίις) 
Υ᾿ (Ῥρεησε], Ρ. 1Ο) 5εεΠῃ {ο σεί ονετ {Πί5 ορ]εοίῖοη. ΤΠα οβ]εοίος (5αΥ5 
ἴα9) υνοι]ά 56εΠη {ο {οτσεί ἰ]αί {με αἀάϊάοπα] ννοτά « ννοι]ἀ ὃα 

ῥ/ε” (ιο Ὦε 5δεραταἰεἆ) Ιπνο]νες ποί α Ππ6οθΣδαΤΥ ο«οΏδε(ιεηςοο Ιπ τερατά {ο 

1 {πε ἀεπία] ο ἴε εοηδεφιεηί Ιηνο]νες {ία ἀεπία] οἱ {ο απἰεοεάεπί, Ὀιέ 
{ήησεμέ οΟΏδεαΙεηος, ἵπ Πίο] ἴπε τεςι]{ 15 {11ο {ενεί5ε---ἡ γὰρ ἀναίρεσις 

᾽ἡγουμένου συναναιρεῖ τὸ ἑπόμενον. 

403" 14. οὐ µέντοι γ ἄψεται τούτου χωρισθὲν τὸ εὐθύ] τούτου Ιξε πηῖσ]Ώί Ῥα 

ασΏί αἁπιῖις οί Ῥεῖης ἴακεη εἰίπαι ν ἄψεται Οἵ ΥΥΙὮ χωρισθέν. Πα 
{οἵππες οοηςίτηοίίοη Ἀοννενετ, ἴπετα ἶ5 {πα αννκν/ατάπεςς Οἱ τούτου ἶπ {πα 

ος πιαδου]ῖπε νπ]]ε τε[ετήῖης {ο σφαῖρα, α {επι]πῖπε ; νψΠλ (πε Ιαίίοτ 

οΟΠΦΙΓΙΟΙΙΟΠ (η νη]ίο]ι τούτου ἶ9 (α]κοη. νν]ε]ι χωρισθέν) νε πἹαγ υπάειςίαπᾶ {πε 

ο 45 εφυα] {ο εἰίπει χαλκοῦ 95, ἵπ {πε πΊοτε ϱεπεγα] 5εηςε αἀορίαά ὮΒΥ 
Ἆ Ροπιις απά Δἰπιρ]ίοίας, τοῦ ὑποκειμένου. Ῥοπῖίχ (1/16771ε5, ΥΠΙ. 416) τεαᾷς 

ΜΗΙΠ Ἐ, οὕτω (1.6. κατὰ στιγμὴν) ἵη Ῥ]αςς Ο{ τούτου απά απάἀεισίαηάς {Ἡε ρᾶ55ασο 
αἰιορείλοτ α5 {ο]ους5: ΤΠε κἰταἰσηε πε α5 5ΗςἩ ἵ5δ Ῥοδδεςδεά Οἱ ΤΙΑΠΥ 
απα]εῖες, α5 {ος Ἰηδίαπος ἴλαί οἱ (οποΏίης α Ῥτασεη οἶτο]ε αἲ 5οπιθ ροίπί ος 

οἴμετ: Ῥιέ 1 ἄοες πο {ο]]οιν {Γοπι ἐΠίς (λαί (]ιο δἰταϊσηέ Ίἶπο α5 ἱπάερεπάσπ!]γ 
εχἰσίῖης, απά οοησἰἀετεά αὈφίτασίεα]γ, {ουσ]λες 1η ἐΠῖς πἸαπΏς:: Τξ ροβ5εςδςες ἵπ 

Ποτέ πο Ἱπάερεπάεπί τεα]1{γ 5ἶπος ἵί 15 οοπΏ πιια]]γ εοηπεοίεά γη 5οπιε Ῥοάγ 

ο αΠΟΙΛΟΥ. 
493" 18. ἅμα γὰρ τούτοις πάσχειτι τὸ σώμα] Τοτσίτ] τερατάς ελίς εἶαιςο ας 

Ένα πιατρῖπα] αἀάϊείοη οἱ α εοργΥ5ί. 
403" 25. λόγοι ἔνυλοι] ΤτεπάεϊεπῬατρ αρί]γ «ΟΠΊραΓΕς {Ἡε λόγοι σπερµατι- 

κοὶ ΟΓ ἴπε Φίοίς»: απἀ Ῥπί]οροπις5 Ραταρηταδες α5 εἴδη ἐν ὕλῃ τὸ εἶναι ἔχοντα 
Ὁ.. καὶ οὐ χωριστά. 

δ 1. 403" 27. ἤδη φυσικοῦ] ἤδη νγου]ά 5εεπα {ο πἹεαῃ «γν]έμοιέ αλ ϊης απΥ 
-Τατίπες ατσιππεηίς. Ἠλν 5 Ιπο]αςίοη ΟΓ Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ ἵπ φυσική, 4ΑΥ δα 

π ; οοπιρατοἁ ἴπε σαι γογᾷᾳς οί ΕΕ) ΔΑ/αεάγµς, 270 ϱ, ψυχῆς οὖν φύσιν 
ἀξίως ον ΑΓανόησαι οἴει δυνατὸν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως. 

ο 403 7. τίς οὖν ὁ φυσικὸς τούτων;] Ἡστε, α5 ΤτεπάεϊεπΏατρ οὔδοινες, να 

ς πηυςί υπάειδίαπά ὮΥ φυσικός, ἴπε Ρ]γςὶοϊδί α5 Ἡᾳ ουρΏί {ο Ῥε-- σα ζἠς εἶεε 

τς ῑεδεί 1 7εἱ Παζ Ὅεε λοναή ΛΙ [Πε σεπετα] δεπίπεπί «Ρ. ἴ]ε 

ΜΑ Ζ. 1. 1.7" 16, οὐ γὰρ µόνον περὶ τῆς ὕλης δεῖ γνωρίζειν τὸν φυσικὺν 

Ὁ. ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ τὸν λόγον καὶ μᾶλλον: απά {οι Ατὶςιοί]ε οοπορρίίοη ος 

ική απά Ἶτς τε]αί]οη ἴο Ρ5ΥΟΜΟΊΟΡΥ, 56ς {πε Ππιτοάμςείοα, Ρ. χχνΙ]. 

. ; τς 4901) ϱ. ἢ οὐκ ἔστι τις ὁ περὶ τὰ πάθη τῆς ὕλης τὰ μὴ χωριστά, μηδ ᾗ χωριστὰ 

κτλ] Τῃε (χαπσἰαίοη νν] ρτοραβΙγ ἰέδα]έ Ιπάϊσαίο ἴα 56ηΏ5α ἵπ γνλίο]ι 
ι Επ]π]ς ἴΠ]5 Ῥαδσαρο ἶ5 ἴο Ῥα ιπἀεισίοοά. Αεοοτάϊηρ ἴο :λῖς Ιπίετρτείαίῖοη, 
πι -. Απριοῖς, αἴτεΓ Ροϊηίίηρ οαί {μαί {πε ἴταε φυσικός ἵ5 Ἡς Νο οοπηῬίπες αἲ οΏος 
-"τμο πιαϊοτ]α] απά (πα 1άθα] οχρ]απαίίοπ οἱ ΡΏεΠοπιεπα ἵΠ Ἠΐ οχρ]απαίίοη ΟΓ- 
 ὤεπι, Ππάς Πἱπηςε]{ οὐ]ϊσεά (ο αξ]ς αΌουί {πε Ρτονίπος {ο Ὦοε αδδίσηπεά {ο 6ας] 

α Οἱ (ἶεδε ἴννο 5εραταίε ν/αγ5 οἱ 5ιαἁγίης παίαΓθ (ἐκείνων δὲ δὴ τίς ἑκάτερος :). 

 Απά {ο Ελῖ Ἡε τερ]ίες (αί (Ίετο 5 τθα]]γ πο οὔδοινει Νο ἆθαῖς νε] (νε 

-' ππαϊετία] 5ἷὰε οἱ παίυτο ας 5υε]ι--- χε ρΙτε πιαϊοτῖα]ἰςι ἶ5 απ πηγεα] αὐδίταςίίου: 
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ἴπα φυσικός ἀθα]5 γη Ῥοάυγ ἴπ 1{5 σεπετα] απἆ Τίς {οτπια] α5ρεεί (τοιουδὶ σώµα- 

τος, τοιαύτης ὕλης) απά ἀῑπεις οη]γ Ἰηπ ἴε ἄεσγεε οἱ Πῖς Ιάεα]Ιϊσπα ἴτοπα ἴπα 

παίΠοεπηα{ἰοίαη απά {πε πιείαρηγςίεῖαῃ. Τακίης εΠῖς νῖεν; οἳ {1ο Ῥαᾶδδασε νε 

τημδί ΊαΥ ρατίϊου]ατ επιρῃαςί5δ ΟΠ τοιουδὶ απά ΟΠ τοιαύτης απᾶ τερατά ἴ]ε οἶαιςα 

ὁπόσα δὲ μὴ ᾖ τοιαῦτα, ἄλλος...τέκτων ἢ ἰατρός α5 ρατεπίμείϊσα]. Τπε ρατεΠ- 

ειεςίς α5 1 ἴακο ἵξ 5ΙπΙρΙγ ποϊῖςοες Ιποίάεπία]]γ {λε 5ρεοῖα] ατιῖςί α5 νγοτ]κίηρ 1Π 

α Ώ]οτε εἰγομπιδογῖρεςά απά Ίε5ς σεπετα] Πε]ά {λαη {ε ἵγὰς φυσικός. Αἰοσείπες 

Απ]δίοί]ε ἀϊςιιησαῖσῃες {οι πιείποάς οἱ ἀθα]ῖηρ νη(]Ἡ πατε : 

(ἢ) ΎΤ]μαι. οἱ ία φρεσίαὶ αγεὶςέ νο ἀθαὶς π](Ἡ (λε ασια ᾳπα]εῖες 

ο{ 5οπιε ρατίϊοι]αγ ΚΙπά, 

(2) Τμαί οί {Ίιε ἵταε ΡΗγαίοϊςε νο ἀθαῖς νη(] (πε σεπεαζ αααΠίίες οί 

σεποτῖο 6τοαρς ος παίητα] ορ]εοίς, 

(3) Τπαϊ οἱ ινε Μαίπεπιαίιοῖαπ Ὕπο ἀεα]ς ντ {πε απαδί-αΏδίταςί 

ααα]έ]ες οἱ α]] ορ]εεί5, απά 
(4) Τῃαί οἱ {νε Μείαρηγαϊοίαη Ὕνπο ἀεα]ς νη(Ἡ {λε πιοςί αὈσίταςί απἁ 

(αηφδοεηάεπί ααα]έ]ες οἱ (πίῃησ5. 

ΤΠίς εχρ]απα{ΙοΠ οἱ ἴἩε ρ855αΡο «οττεδροη5 ΠΠΟΤΕ Οἵ ]ε5ς ἐ]οδε]γ νε] εἶε 

Ρᾷταρηταςε ρῖνεη Ὦγ ῬΠ]οροπας. 

εἰπὼν κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν διαλεκτικοῦ μὲν εἶναι τὸν ἐκ τοῦ εἴδους ὁρισμόν, Φυσι- 

κοῦ δὲ τὸν ἐκ τῆς ὕλης, εἶτα προελθὼν καὶ εἰπὼν ὅτι φυσικοῦ ἐστιν ὁ ἐξ ἀμφοῖν ἄπο- 

διδόµενος ὁρισμός, ζητεῖ εἰκότως περὶ τῶν λοιπών δύο ὁρισμών, τοῦ τε ἐκ τῆς ὕλης 

µόνης καὶ τοῦ ἐκ τοῦ εἴδους, τίνος ἂν εἴη τεχνίτου ἑκάτερος ὁρισμός. καὶ περὶ μὲν τοῦ 
ἐκ τοῦ εἴδους µόνου ὅτι ἐστὶ διαλεκτικοῦ οὐδὲν λέγει. ἤδη γὰρ εἶπεν. περὶ δὲ τοῦ 

ἐκ τῆς ὕλης µόνης λέγει ὅτι οὐκ ἔστιν οὐδεμία τέχνη περὶ ὕλην µόνην καταγινοµένη. 

πᾶσα γὰρ τέχνη εἶδος ἐπιθεῖναι βούλεται τῇ ὑποβεβλημένῃ ἑαυτῇ ὕλῃ...διὰ μὲν οὖν 

τοῦ εἰπεῖν περὶ “πάντα” διακρίνει αὐτὸν (1.6. τὸν φυσικὸν) τοῦ καθ’ ἕκαστον τεχνίτου᾽ 

ἐκείνων γὰρ ἕκαστος περὶ µερικόν τι ἔχει. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν τοῦ '' τοιούτου σώματος” 

ἐχώρισεν αὐτὸν τοῦ μαθηματικοῦ. 

Ττεπάε]εηριατσ εχρ]αῖης ἴἩε Ῥαδ5ασα α5 ππεαηίπςσ {λαί πο οπε ἰτεαίς ΟΓ 

πηθίίεγ απά Ιΐ5 Ρτορεγίῖε5 ΙΥΠΙοὰ «απποί Ῥε 5εραταίεᾷ αηπᾶ 5ο {αἴ α5 {Πεγ «αΠ- 

ποῖ Ῥε 5εραγαϊίεά, τυζ {λε ετεεβί{ομ ο νε Ρηγςὶοϊδι εηπραφεά ἵη φἰπἁγίης 

αἲ! {νε ααα]ῖες νυλ]ο]Ὦ αἰίας] {ο α εετίαϊῖπ Κῑπά οἱ Ῥοάγ απά α οετίαῖπ Ἱῑπά ος 

τηβ{ίετ. Ἡς Ῥτοροδες {Πετείοτε α5 α Ῥοβδίβ]ε Ῥαΐ πππεςξδΣατΥ οἰππρ]βοαίίοη 
ο {πα {ἰοχί ἴλαί νε 5ΠἩοι]ά τεαά ἢ οὐκ ἔστι τις ὁ περὶ τὰ πάθη τῆς ὕλης τὰ μὴ 
χωριστά, μηδ ᾗ χωριστά, ἄλλος ' ἀλλ᾽ ὁ φυσικὸς περὶ ἆπανθ' κ.τ.λ. 

Τπε Ιηίετργεία{ϊοη σῖνεη ὮΥ Ττεπά, αρτεες πΥΙΠ {1ε ραταρηταςε οἱ ΤΠεπηϊ- 

είΐᾳς απάἆ οἰππρ]σία5: Ῥαΐ Τὲ ννου]ά 56επῃ {ο Γα11 {ο ΑΠΦΙΕΓ ἴπα αιεδίῖοη ν 

ΝΠΙΟὮ Αγὶςίοί]ε δείς ουί α5 {ο ναί ἶ5 {με Ῥρίαςε οἱ ἴμε Ῥύτε πιαϊετία]ϊδί απά 

ἴπε ππείαρῃΏγς!οίαΏ ἵπ εχρ]αϊπίης ηβίατα8.  Αεοοτάϊῖηρ ἴο Ττεπάε]επιτρ”5 ν]ενν 

Απϊκίοί]ε 5ἱπηρ]γ ἀγαννς (Πε ἀῑδίπείῖοη σίνεη ἵπ ἴπε {είαβἠγοέω Ῥείνθεη ἴ]α 

Ρ]γςῖοίςέ, (ης πιαπεπιαςῖαη απᾶ {πα πιείαρ]ηγςὶοῖαη : αεεοτάίπς {ο ἴ]ε νίευν 

{οἸ]οννεά ἰπ {ιο (ταπς]αέίοη ἔ]λα νυγ]έογ Πγςί ροϊπίς ουῖ Εἶναί απάΠ]ίεά πιαϊεγία]ἶδηι 

15 α Ίπετε ΠείΙοη οἱ ΡΠΙΙΟΞοΡρΗηΥ. 

493) 15. ᾗ δὲ κεχωρισµένα, ὁ πρὠτος φιλόσοφος] (ϱρ. Λεία. Ἐ. 1, 19263 12, 

ἡ μὲν γὰρ φυσικὴ περὶ ἀχώριστα μὲν ἀλλ᾽ οὐκ ἀκίνητα, τῆς δὲ µαθηματικῆς ἔγια περὶ 
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μ οὐ χωριστὰ ὃ᾽ ἴσως, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὕλῃ᾽ ἡ δὲ πρώτη καὶ περὶ χωριστὰ καὶ 

1ο 19. καὶ οὐχ. ὥσπερ γραμμὴ καὶ ἐπίπεδον] πηρε» οοπηπηςηί5: τὸ 

γὰρ ἐπίπεδον ὡς τὸ κοῖλον ἔ, ἔχει ἄνευ ῥινὸς ἐπινοοίμενον᾿ ὁ δὲ θυμὸς ὡς τὸ ήν 

ϱ σιμὸν ἡ ἐν ῥιὶ κοιλότης, ὡς ἡ ὀργὴ ὄρεξις ἀντιλυπήσεως ἐν τῇ ζέσει τοῦ περὶ 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΤΠ. 

ΤΗΕ 5εοεοπά οἸἹαρίει Ὀερῖης ἰπαί Πὶ5(ογίσαΙ τεϊτοδρεοῖ οἱ Ῥτενίοας Ρ5ΥΕΠΟ- 
σα] Ἱπνεςί]ραίῖοης νΥμ]ε]ι Ατὶςίοῖ]ε (μ]π]ς5 α αδε[α] ρτεΠπαῖπαγγ ἴο Ἠΐ5 ΟΝΠ 

οσοι. οἱ ἴλε «Ἰατασίοι οἱ παπά. Τννο ππεπία] ρτορετίῖες Ώο βπάς πανε 
5η εδρεοία]]γ ατιτίραίεά {ο {νε 5ου] : πηοείῖνε απά αοϊῖνε ρογγετ5 οη ἴηα οπς 

"Παπά, Ῥετεερίίνε απἆ οορηϊῖνε Ῥοψετ5 οη ἴμε οίπετ. (ἱ) ΤΠε αοϊῖνε απἀ 

Ἰποβῖνε ρο]νει5 Ἠανε Ῥεεῃ επιρ]μαςίζεά Ὦγ Ὠσπποοτίέας απἆ Τειοῖρρυς (δὲ 3, 12), 

οετίαῖη ρατίῖου]ατ Ῥγίμαφοτεαης (ὗ 4), Απαχαροτας νηοςε γίεννς Ἠούνενεγ αἰζας] 

Ῥατιευ]ατ]γ {ο Έεασον (ὁ 5), Τμα]ες ( 14), απά ΑἸεπιαεον (ὁ 17). ( Τῃε 
σηϊ(ῖνε σἷάᾳ οἱ τηϊπάἁ ἶ5 Ῥτοπιίπεπί ἵπ Ἐπιρεάοσ]ες ( 6), Ρ]αϊο (ὗ 7), Χεπο- 

εταίος (ν 8)---αἲϊ οἳ νΊοπι Ποὶά ναί Κπον]εάσε Ίηπνοῖνε εοττεδροπάεηοε 
Ώ ἴπα 5υρ]εοί Κπονΐης απά ἴπε ορ]εοί Κπονη απάἀ ἰΠετείοτε τεροῖνε 

ἆ Ἱπίο ἴπε Ἐλεπιεηίς νλείπες οπε οἵ ΠΙάΠΥ υΠίοἃ Ενεῖ ῬΡ]η]οδορ]ίσαί 
απα]γοῖς τεοοσηῖδες α5 Ρεπεταῖ]γ επἰετίηφ Ιπίο ἐΠπίηρ. Α (πίτά εἶα» οί 

Ώμη]κεις υαπῖτε {πα οοση]]νε νη(] {πα τηοίῖνε Ῥούείς--α ρῃαδα οἱ (ποιρηΏί {ο 

5εεη ἵπ Απαχαροτας (8 13), Ὀϊορεπες (5 15), Ηετασ]ίτας (ὁ 16). 

"δτ. 403) 23. ὅπως τὰ μὲν καλώς εἰρημένα λάβωμεν] ἘΤος ἴἶε πιοβῖνε οί 

Ατίκιο(]ε'ς /έν1ό οἳ ρα»δί ορἰπίοη5 οη α 5υῦ]εοί, «Ρρ. 72ε 6οείο, 1. 1Ο, ἅμα δὲ 
καὶ μᾶλλον ἂν εἴη πιστὰ τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι προακηκοόσι τὰ τῶν άμφισ- 

βητούντων λόγων δικαιώματα" τὸ γὰρ ἐρήμην καταδικάζεσθαι δοκεῖν ἧττον ἂν 

ἡμῖν ὑπάρχοι' καὶ γὰρ δεῖ διαιτητὰς ἀλλ᾽ οὐκ ἀντιδίκους εἶναι τοὺς µέλλοντας 

τάληθὲς κρίνειν ἱκανῶς: απά 5ε6 αἶςο 72ε Λεοβίγ. ζω 11 απά είαβή. Β. 1, 
05" 27, ἔστι δὲ τοῖς εὐπορῆσαι βουλομένοις προὔργου τὸ διαπορῆσαι καλώς. 

ΤτοεπάεϊεπΌιτς απἀά πιοδί οἱ ἴμε εἀϊίοτς Ῥίασςε ἵπ 2Ι ἴλα «ϱΟπΙππα Ῥείογα 
προελθόντας: Τουφίτῖ]ς Ῥίαοες Τί α/ζεγ προελθόντας απά οοπδίταες Ιέ νν] 

εὐπορεῖν δεῖ. 
ο δ34. 404" Π. ἀπείρων γὰρ ὄντων σχημάτων] ϱρ. 2ε 6σείο, ΠΠ. 4, 3933 13, 

ποῖον δὲ καὶ τί η κάσγον τὸ σχῆμα τών ον οὐδὲν “με ἀλλὰ µόνον τῷ 

πυρὶ κά σφαῖραν ἀπέδωκαν ἀέρα δὲ καὶ τὰ ἄλλα µεγέθει καὶ µικρότητι διεῖλον, ὡς 

οὖσαν αὐτῶν . φύσιν οἷον πανσπερµίαν πάντων τών στοιχείων : αἶ5ο ΠΠ. δ, 3969 
απά Όε σεη. 1. 8. 
με Ῥ5γεμοίοβδγ οἱ ὨΏεπιοοτίεας Ίαυ ἵπ α ρατίϊοι]ατ αρρ]σαίῖοη οἳ Πΐ5 

-. Εεπεταὶ αἴοππίς ἴΠεοτΥ. ΤΠαϊ ἴπεοτγ τεάασεά αἰἱ εχἰδίοποε {ο α νοῖἆ (κενὺν) 

΄.Ἠ ἴΠς οπο Παπά, α Εχεά 5ραςς (πλῆρες) οη (λα οἴ]ας, (Ἠς ]ασί οοηφῖςεῖης ος 

ϕ απ Ἱπβπῖις πιυ](ιάς οἱ αἴοιης ος ρατίϊε]ες αια[ταιϊνεΙγ φἰππ]ατ. Το 5ης] 



204 ΑΚΙΞΤΟΤΙ.Ε5 ΡΞΥΟΠΟΙΟαΥ. 

αἴοπῃς ενοετγἰ]ίησ ννας απα]]γ τεάμοϊδ]ε: απά {ια ἀῑπεγεπί 5Ώαρες αδθιπιεά ὮΥ 

οὐ]εοί5 ἀερεπάεά 5Ιπιρ]γ οη {πε Πσατε, ογἀςτ, απά τε]αίῖνα Ρροβϊίοη οἱ ἴποςδα 

Ιπβηϊτε]γ 5πια]] απἆ Ἡοπιοδεπεοις5 Ῥατίίοιες, (ΟΡ. Λεία. ΑΛ. 4, καὶ καθάπερ οἱ 

ἓν ποιοῦντες τὴν ὑποκειμένην οὐσίαν τἆλλα τοῖς πάθεσιν αὐτῆς γεννώσι, τὸ μανὸν 

καὶ τὸ πυκνὸν ἀρχὰς τιθέµενοι τῶν παθηµάτων, τὸν αὐτὸν τρύπον καὶ οὗτοι τὰς 

διαφορὰς αἰτίας τῶν ἄλλων εἶναί φασιν, ταύτας μέντοι τρεῖς εἶναι λέγουσι, σχῆμά τε 

καὶ τάξιν καὶ θέσιν διαφέρειν γάρ φασι τὸ ὧν ῥυσμῷ καὶ διαθιγῇ καὶ τροπῇ µόνον. 

τούτων δὲ ὁ μὲν ῥυσμὸς σχῆμά ἐστιν, ἡ δὲ διαθιγὴ τάξις, ἡ δὲ τροπὴ θέσι.. Τηϊ5 

Ατἰςίο(]ε Παφίταίες ὮΥ (]ε Ἰείίεις οἱ ίπε αἱρ]αδεί, διαφέρει τὸ μὲν Α τοῦ Ν 

σχήµατι, τὸ δὲ ΑΝ τοῦ ΝΑ τάξει, τὸ δὲ Ζ τοῦ Ν θέσει. ΤΠε 5ο] (πεγείοτα 

Ἠαά {ο Ῥε οοποεϊῖνεά {οπι {5 5απιο αἰοπιῖο φίαπἀροϊπε: απά Ὠεπποστίει5 

{οιπᾶά απ εχρ]απαίίοη 1π αθειπη]]αιίηπσ 5ου] {ο Ἠσαί. Νου Ἠεαί, Ί]κε ενετγ 

οί]μετ 5εηδί]ε ααλίγ, εου]ἀ Ὦε αχργεςδ5εά ΙΠ {6ΓΠΙ5 ο{ απ αἰοπηῖςο οοπβΡιτα- 

Ώοημ, αΏά 5Ὦ α οοπβσυτα(ῖοη Ώοπιοστία5 {ουπά ἵπ 5ρ]ιετίσαϊ| ρατίϊε]αες, πο 

πη]]κα {Πε πιοίες 6 5εε ἵη 5ἰγεαπηῖης 5ιη]]σηί. Έοτ ίπεςε, Ἡε αισαεἀ, Ώανεα 

πηοσδί Ο{ {Πε Ῥεπείταίῖης ῬοῦγεΓ απά πιοίῖνε {οτος ΝΠΙΟ]Ἡ ἀἰδαπραϊςῃες {πε 5ο]. 

Απά {πε Πε οἱ πιαΏ πιεαπί ]αδί α οοπΙπαοςας πιονεπιεπί οἱ ἴπεςσε 'Πετγ 

Ρατίϊο]ες----ᾱ εοπίπαοις ἵπρτεςς απἆ ερτεςς οΓ ἴπεςο 5ρ]ετίσα]-5παρεά αἴοπῃς. 

Τπε ομίνατά εηνΙτοηπιεηί α5 Ὠεπιουτίίας οοποδῖνεᾶ, Ίνα5 οοπΙπιαΙγ οοἩ- 

(τασίίηρ {πε Ῥοάυγ απᾶ εχρε]]]ης ἴΠε Ρρατίῖο]ες νγμίοἩ (πας οοπς(ίεά ἔἶνε 5οι], 

απά οἰπιυ]ίαπεοιιδ]γ Ιηδρίταίῖοη Ιπιτοάισεά α πεν τε]αγ οἱ φἰπαῖ]αγ ρατίϊῖε]ες, 

απά Π{ε οοπ6Ιηιεᾶ {ο 5ιραίςε, Τ{ε η {[αοί ν/ας {ο Ώοειπουτίτας5 Ἱμδί οοεχίθη- 

5ἶνε γ]ίἩ ἴηἩε Ῥούνεί ΝΠΙΟἨ {πο Ῥοάγ Ἠαά {ο τερ]αςα πει 5ρ]ηετίσα] αἴοπης ἵπ 

Ίει οἱ ἴποςδε γ/ΙοἩ {πε νεῖρ]Ώί οἱ {λε οµίεΓ αἴπιοδρῃετο ηαά 5ᾳπεεζεά οιί ος 

ἴμε Ῥοάγ. Ίπ αια, αάάς Ττεπάε]εηρατς, οίδῖ τιάῖ φεπἰεπίῖα 1ὰ Ίπεςί νετὶ 

αιοά Ἱπάϊν]άααπα αποαά ν]ν]ε 5αα νϊ Ῥασηαπα αμαπάαπα φα5ίίποί, 

4ο4" 7. ῥυσμούς] ῥυσμὸς λέξις ἐστὶν ᾽Αβδηρική, σηµαίνει δὲ τὸ σχῆμα. 

Ῥμί]οροπα5, 70. 
ὅ 4- 494” 2ο. ἐπὶ ταὐτὸ δὲ φέρονται] αἰνίττεται εἰς Πλάτωνα καὶ Ζενοκράτην 

καὶ Αλκμαίωνα. ῬΗΙἱορ. ΟΡ. ρατοι]ασ]γ Ρ]αΐο, ΛΛαεαγμς, 245 Ο, μὴ ἄλλοτι εἶναι 

τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κινοῦν ἢ ψυχήν, απά ΄ατος, δ05 Α, νηετε ψυχὴ ἶ5 ἀεβπεά α5 τὴν 
δυναµένην αὐτὴν κινεῖν κίνησιν. 

ὃς. 494” 20. διὸ καλώς ποιῆσαι τὸν Ὅμηρον] (ΟΡ. εία. Τ. 5, 1οοοἳ 28, φασὶ 

δὲ καὶ τὸν Ὅμηρον ταύτην ἔχοντα φαίνεσθαι τὴν δόξαν ὅτι ἐποίησε τὸν Ἕκτορα ὡς 

ἐξέστη ὑπὸ τῆς πληγῆς κεῖσθαι ἀλλοφρονέοντα. Ατὶδίοῖ]ε νγου]ά 56εια {ο αμοίε 

{ΓοΠΙ ΠΠΕΠΙΟΣΥ---αί Ἰεαδί ΠΟ Ῥᾶδδαςφε εχαοί]γ οοττεδροπάϊηρ {ο 5 τείετεηςσς 

οαη Ῥο {ουπἀ, (Ποιρῃ 5οπιεν/]λαί θἰπι]]ατ ΕεΧΡΤΕΣΘΙΟΠ5 ατα ἴο ὃ6 {οιπά Ιπ 

{σα ΧΧΙΠΙ. 698, απά ΧΧΙΙ. 337. (ϱΡρ. Τπεορηταςία5, 726 δεσ1έ, ὃ 58, περὶ 

δὲ τοῦ φρονεῖν ἐπὶ τοσοῦτον εἴρηκεν ὅτι γίνεται συµµέτρως ἐχούσης τῆς ψυχῆς μετὰ 

τὴν κίνησιν' ἐὰν δὲ περίθερµόε τις ἢ περίψυχρος γένηται µεταλλάττειν φησί. διότι 

καὶ τοὺς παλαιοὺς καλῶς τοῦθ) ὑπολαβεῖν ὅτι ἐστὶν ἀλλοφρονεῖν. 
404" 1. πολλαχοῦ μὲν γὰρ τὸ αἴτιον τοῦ καλώς καὶ ὀρθῶς τὸν νοῦν λέγει] 

ΟΡ. είαβή. Α. 3, Ψπετε Αγὶςίοί]ε 5αΥ5 Ο{ Απαχαροτας νοῦν δή τις εἰπὼν εἶναι 

καθάπερ ἐν τοῖς ζῴοις καὶ ἐν τῇ φύσει τὸν αἴτιον τοῦ κόσµου καὶ τῆς τάξεως πάσης 

οἷον νήφων ἐφάνη παρ) εἰκῆ λέγοντας τοὺς πρότερον--απά [πε ν/οτάς ννΏίς] 
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5ΗΡΗΐ εχίεπί (πε Απκίοίε]απ νίενν οί α ετεα(ίνε γεᾶδοη---Ψα5 αρρατεπί]γ πο 
"απ]ῆκε (ναί οί ἴλα Αἰεχαπατίαη λόγος. 39 αἲ ]εαςί ἴξ νγοι]ά 56ΕΠ1 πθοςβδαΓΥ {ο 
ἀπιοτρτοί ἴπε ἹεησίΠγ ρα5δαμε ΠΙΟ ρω λρὼν η Ἠ]5 οΟΠΙΠΙΕΠίΑΓΥ ΟΠ 

Ατίιοϊ]ε ΛΡγοίος (Ε. 33) α5 οσεουττίηρ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν φυσικῶν [ρατί]γ 

εχίταοϊεά ἵπ Ῥτείϊες, {1νίον. ΡΛέ. ὃ 123 (δί1 εἆ.), ὃ 53 (4{1 ε.)] απά ραί- 

' Πει]ατ]γ ἴλε γνοτάς καὶ τὰ συμμισγόµενά τε καὶ ἀποκρινόμενα καὶ διακρινόµενα 

πάντα ἔγνω νοῦς' καὶ ὁποῖα ἔμελλεν ἔσεσθαι καὶ ὁποῖα ἦν καὶ ὅσα νῦν ἐστι, καὶ 

-ὁποῖα ἔσται πάντα διεκόσµησε νοῦς. Λι Απαχασοτας᾽ αδοτὶρίίοπ ΟΕ νοῦς {ο 
. αἳ απϊπιαίε απά Πνίηςρ ορ]εοί, ορ. ἴΊε 5ριγίοῖ5 περὶ φυτῶν, 815) 11, ὁ δὲ 
-''"Αναξάγορας καὶ ὁ Δημόκριτος καὶ ὁ ᾿Ἐμπεδόκλης καὶ νοῦν καὶ γνῶσιν εἶπον ἔχειν τὰ 

ὁ 7. 404) 18. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις διωρίσθη, αὐτὸ 

μὲν τὸ ζῴον, κ.τ.λ. 1 Ἠανε νεπίυτεά ποί νλοιί 5οπιε παϊφρϊνίηρς {ο Ιπίετρτοί 
- Εμίς ρᾶ55ασο ἵπ α 5εη5ς 5οπιεν]λαί ἀἰβετεπί {ο (παί ἵπ γνπῖοὮ 1 ἶ5 σεηοτα]]γ 
-' υηάειδίουά. Οτάϊπατί]γ εε αὐτὸ τὸ ζῴον ΨΙἩ ννλῖοὮ {Ἡε ΡαδδαΡε οΡρεης ἶ5 

- βυρροθεά {ο Ῥε (λε ἱπίε]Ισἰρ]α ννοτ]ᾶ, (μα απίνοσςο α5 απ ορ]θοί οἱ {Πουσ]ί, α5 
' οοποεϊνεά ἵπ Τε εδδεηίἶα] ΡεΓπιαπεηπί ελαταοίοτὶςίίο5. Απά {Πῖ5 56η5ο 1{ πηιισε 

δα αἰ]ονεά ἶ5 ποῖ οπΙγ (λαί σίνει ὮΥ (μα οἰάετ οοπιππεπίαίοςς---Θἰπιρ]ίοῖας 
-' απά ΤΠπεπϊςίῖας, Ῥιί 15 αἷ5ο ἵΠ ΠαΓΠΙΟΠΥ ν{Π {πε 1156 οἱ {Πο οχργεςδίοη ἵπ {πα 
- Τύπαεις δεί (7Τὔπαρις, 308, οὕτως οὖν δὴ κατὰ λόγον τὸν εἰκότα δεῖ λέγειν 
-. τόνδε τὸν κόσμον ζῷον ἔμψυχον ἔννουν τε τῇ ἀληθείᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γενέσθαι 

'πρόνοιαν) Τηο ρ8δδαρο ἵ5 ἴπεη Ἱπίετρτείεά {ο Ίππεαη ἴπαί {πε ρατα]]ε]ίστα 
- Ῥείψεεη ἴε οῬ]θεοί απά {λα 5αδ]εοί ἶ5 5ο οοπιρ]εία ἴαί υἨῖ]ε οἩ {Ἡς οπς 
. λαπά ἴἩα νοτ]ἀ αδ ἔποασηέ, ἴπε απῖνεγςσε «οησεϊνεά οἱ ἵπ 15 εδεοηίῖα] 

-. τε]αίίοης---ἴἩς κόσμος νοητός 5 ἴἶλο οοπιπιεπ{αίοτς εχρἰαίη αὐτὸ τὸ ζφον---ΠΙαΥ 

δε τεςο]νοά Ιπίο {πα ἰάεας οἱ απίέγ, οἱ ἹεηςίΠ, οἱ ῬτεβάίἩ, απἀ ἀερίμ; (πε 
πηϊπᾶ οἩ {πε οἵπει Ἱαπά πΙαΥ αἶδο Ὦε τεςο]νεά Ιπίο {οι Γαοι]ί]ες---ΓΘαδοη, 

 απάειδίαπάίης, ορἰπίοη, απά 5εη5ε. Τηῆμ5 {πεη ἴπετε ατα {οιγ ΡΙΠΙΑΤΥ 
-. εματαςίετῖφίίος ΟΠ ἴα ρατί οἱ {1ο οῬ]θοί, {ος ΡΙΙΠΙΑΓΥ οἨ {λα ρατί οἱ {ἶια 
. δυρ]εο. Ἐαῖ Γασίπες, ἴοςε {ουσ ατα εχας!]γ Πίίεὰ {ο οπε αποίπες: {νε αοεῖοη 
οἱ τεαδοη Ῥείπρ επεεπ{ἰα]]γ αΏΙ{γ, ναί οἱ απἀριείαπάϊηπς επεπ{ῖα]]γ ἁπαΠέγ : 

ο απά ]αςί ἵη νῖτίαε οί δις] οοττεδροπάεηος Ῥοαΐννεεη {1ε Ιάεα] αιια]εῖες οἱ παϊπά 
''"απᾶ ἔἶε άεα] αα]ίεες οἱ (πίηρς ἶ5 Κηον]εάσε ρορδῖΡΙα. 

ΤΠε ολῖεί πμήνα (ο (λῖ5 ρρίση 15 ία ἀἰβπου]ίγ ἵπ εχρ]αϊηίηρ τὰ 
-.) ἄλλα ὁμοιοτρόπως. Τέ ἴἶια αὐτὸ ζῷον Ῥε {]ιε απίνετ5ε 45 απ ορ]εοί οἱ {πουρ]έ, 
Ενα ἄλλα πημςί Ὦο αἶδο απίνοειςα] ἰάεα5, Ῥαί 1 15 ἁββποι]έ {ο 56ε ναί {Π6γ απ 
δε ος ον ἵπ {αοί, ουΐδίάς {ο αηΐνειςαθ, ΑΠΥ Ἰάθα οαπ Ῥε Ίο {ο Ῥ6 εχ- 

-. Ῥριαίπεά, Θἰπιρ]οῖας ποψενατ, ἵὲ «που]ά Ῥε ποἰεᾷ, ὮΥ τὰ ἄλλα απὰἀθιδίαπάς τὰ 
α ἐπιστητά, τὰ δοξαστά απά τὰ αἰσθητά, ἴ]α αὐτὸ τὸ ζῷον Ιδε]ξ Ῥείπς εαιί- 

. να]οηί {ο νοητά: λῖε Ῥμί]οροπας Ι65 ουπιπιείτίσα]]γ απὰά αἰίορείπει Ίεδς 
. αΠφίαςιοτῖ]γ εχρ]αῖης (Ίεπῃ 5 τὰ νοητά, τὰ φυσικά αηὰ τὰ αἰσθητά. 

Τϊ 5εεπῃ5 Ῥείίεγ ἵπ {να {αςς οἱ 5αςἩ ἀϊνειρεηεῖες οί νίανν {ο (τεαί τὰ δ᾽ 
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ἄλλα πο 45 απ΄ αἀἀῑίοα, Ῥαέ απ απη(ηΠοσίς {ο {ο αὐτὸ ζῴον νλίο]ι Ίνα 
Ῥτεοεάςεά, ΤΠε πιεαπῖης νη]] {Ίνεπ Ῥε (ναί νν]ή]ο {πε 5αδ]εοί Κπονίης---ἴπεα 

απηίπια] α5 αη ἀπίε]]σ]δ]ε απἁ οοφη]είνε {αοίοτ---ἴπε εσο--ἶ5 πιαάε αρ οἱ {νε 
έοις πιαίΠπεπιαείσα] ε]επιεηίς οἱ Ιάεα] απῖίγ, ΡΙππατγ Ἱεησίῃ, Ῥτεαά(]ι απἀ 

ἀερίᾗ: οἩη {πε οίπετ Ἠαπά {πο ηοη-εΡο, {πε οὐ]θοί5 ννμὶε] ατα ποί 5αρ]εοίς, 

εχΏϊΡΙ{ θΙπιῖ]ασ τε]αίίοης (τὰ δ᾽ ἄλλα ὁμοιοτρόπως). Της5 {πε βτςί 5ίαίεππεηί ἶ5 

ἔ 

' 
ἃ 3 

Ῥ 

απ επρῃαίϊο αδδετίίοη Οἱ {ο οοιγεδροπάεησε οἱ ρατα]]ε]σπι Ῥείνγεεη ἴο - | 

απ]πιαίε τηϊ]πά απά Ιπαπίτηαίέο {πίησς: Ῥείννεεη {πε εδδεη{ίαὶ 5αδ]εοί σίνεη ἵπ. 

{λα αὐτὸ τὸ ζῷον απά {ο εδεεπ(ῖαὶ οὐ]θοί εχρΓεσδεά ἵη τὰ δ᾽ ἄλλα: ἴἶε οπε ἶ5 

ἴπο πιίογοσοδπα οἱ ἴμαί οἱ ννπ]ο] {πο οίμετ ἶ5 ἴε πἹαοεζοσοδίι. Βμΐ {πε 

υϊζετ σοε5 9ἩἨ {ο εἰαροταίο {πὶ5 οοττεδροπάεησε Ιπίο Εατίπει ἀείαΙ]. Τῃηο 

Ῥτουί ελαί ἴλα απίπια] ἴπ Τὲ5 εδεεη/ία] παίιτο α5 ἃ Ῥυτο οοση/είνε αρεπί 5 {λε 

τοδ]{ οἱ πιαίπεπια(ἶσα] {οΥΠη5 {5 {ο ὃῬε {ουπά ἵηπ οοηφἰἀετίης {πε {ους ρ]αδες 

οἱ Κπον]εάρα υγ υπ] 1 ἵ5 επάοννεά (ἔτι δὲ καὶ ἄλλως). Τπεδε ατα 

ΤΕΆ5ΟΠ, απάθιδίαπάϊης (ἐπιστήμη), οΡρίἰΠΊοΏ, απἀά 5εηπ5ε-ρετοερίίοῦ.. Τ]εςδε 

ας ο Ὃς 5Ἡθινη ατα Ῥατα]ιεὶ {ο ελα οφοεπίίαὶ αια]είες οἱ οῬ]θοί, Έα 

πηαί ατε {πο εδδεητῖαΙ απαΠες οἱ ορ]θεοί5ὸ ΤΠε απΠςννεΓ 15 Λ14/11ὀε/0---οἱ μὲν 

γὰρ ἀριθμοὶ τὰ εἴδη αὐτὰ (αὐτὰ ἵ5 οπαϊεεά Ὦν 9Χ) καὶ ἀρχαὶ ἐλέγοντο---έ ἵ5 

πιπηθτίσα] τε]αῖοης νυμῖο] ἀθίαιτηίης {ο οοπς μείνε ἴγρες απά ρτἰπεῖρ]ες οί 

ελήησς; απά ἴΊχεδε πιπηετῖσα] τε]αίῖοης, νε γε {ατίπετ {οἰά, ατε {ογπιεά Ποῦι 

να πιοςί Πιπάαπιπεηία] οοποερίίοη5 οἱ υλ]ο] πάπιες αἁπιῖί---εἰσὶ δ᾽ ἐκ τῶν 

στοιχείων. 

Ίλ7ε αττῖνε 1η {Πὶ5 ν/αΥ αἲ {πε {ο]ονίης τεςα]ί5: ΟΡ]εοίς---(πῖπσς α5 ορ]εσίς 

οἳ Ἱπίε]]εεί---γοάασοε {πεπιςε]νες {ο {πο αὈφίταοί πυπηετίσα] τε]αίίοηΏ5 οἱ απΙ(γ, 

ἁπαΠ{γ, ἰτίαάϊγ απά αιπαάἀτεϊγ: ΘῬαθ]εοίδ, ππ]ηάς α5 Κπονήπς, Ῥτεδεηί 

τ15 ψ(Ἡ {οιτ ρΏαςες ΟΓ Κπον]εάσε---ΓεᾶδοΏ, απάειςίαμάίπς, ορἰΠἰοΠ, 58ΗΠ56- 

Ρετοερίίοηπ. (αη νε 5Ώεν {αί ἴεςε αΓο τεα]]γ ρατα]]ε] {ο οπε αποϊίλες απά 

5ο 5αυφίαπίϊαία {Ἡο αςδεεγίῖοη οἱ Ἱ. 20, νλ]σ]ι πιαϊηίαϊηθά {παί {πε εδδεπ/ῖα] 

απῖπια] ΟΥ πη]πά οοηςϊςθεά οἱ {Πε 5απιε {ουσ ατΏπιείϊσα] εοποερίίοης (εκοερί 
Ειαί ννΏαί γνας 5Ρο]επ οἱ ἵπ ἴἶνε Ρτεν]οΙ5 ρ8δδασε α5 μήκος ἶ5 εα]]εὰ ἁπαλίγ ἵπ 

ια 5οοσοπᾶ, αηπά {Πο πλάτος απά βάθος οἱ ἴἶα Πτδί Ῥᾶδδασε Ῥεσεσπιε ἴπε 

ἐπίπεδον απά στερεόν οἱ {λε 5εοοπἀ)2 ΤΠε ρτοοί οἱ {πῖ5 «οττεδροπάεποε Ῥε- 

Ώνεεη ἴΠε εορη]ῖνε {αοι]ῖες οἱ {πε 5α]εοί απᾶ {πε Γαπάαππεπία] πιπηετῖςσα] 

τε]αίῖοης οἱ ἴπε οΏ]εοί 15 Ρῖνεη ἵπ πες 22 απά 23. Ἐεαδοη, Τε ἶδ {πετε 

Ροϊπίθά οί, 15 {πο Ρρατα]]ε] ἵπ πα]πά {ο απ ἵπ μηςς, Ῥεσααδε, ε ΠΙΑΥ 

5ρροςε, Ιέ οοπιργελεπάς {Πο πηαςς οἱ οΏ]εοί5 απάετ οπε Ἰάεα απά {οτπης α 

οοποερί ο Ἀοργή,; νε ἀϊδοιτεῖνε απάετςίαπάἶηρ 15 Ι]κα ἁπα]{γ, Ί]κε αὈδίταςί 

Ἱεηρί] (μοναχώῶς γὰρ ἐφ᾽ ἕν) Ῥεεαιςε, 1.6. {ΐ 5ίατίς {ΤοΠΏ α Ῥτεηιί5ς απἆ ὮΥ οπε 

ἀῑτεοί πε οἱ ἀεάποίῖνε αγρφιπεηί ΟΥ ταιοοϊπαβίοη 1ΐ αττίνεςδ αἲ οπς οοἩη- 

οἱαδίοη: ορίπῖοη (δόξα) ἶ5 ποί {πας ἀθοῖάεά απά ἀεβηῖίε ἵπ 15 οοπο]αδίοης, 

ταίλετ 1 15 κε α ἴτιαηρ]ε ἵπ ν/ΏίοὮ Ίπετα ἶ5 οπ]γ οπε δἱηρ]ε δίατῆηςσ Ρροῖηΐ, 

{πε αΡεσ, Ῥυί α ραῖσ ο{ ροςαῖρ]ε οοπο]αςίοης ἵπ {Ἠε {νο δἷάες ἀῑνεισίης ἔγοπα 

ενα αΡεχ: απά Ἰα5ίΙΥ 5εΏ9ε ἶ5 πο Ίοηραι Ἰκα πἀεισίαπάϊίηρ οἵ ορἰπίοῃ, 

Ρατα]]εἰ {ο οἵπιρ]ε ἹεησίῃὮ ο: αὐδίτασί ὈτεαάίΗ, Ῥμί Ἠανίηρ ἴο ἴαῑκα αοσοιηί οί 

αἳ (Ἡο οοποτείε αιαΠες οἱ οὐ]θοίς ἵε Ῥεοσπιες ταίπετ αιαάταρίε απά 
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ουδίσα] απἀ 5ο τεδεπιδ]ες 5ο]ἱά{τγ απά Ὀτεαά(Ἡ. Απά πας ΤΠεπιίφεας 5απης 
πρ ἴπε Ρ]αϊοπίς φἱαπάροϊηε: τὴν οὖν ψυχὴν συγκειµένην ἐκ τῶν αὐτῶν ἀρχῶν ἐξ 

'. ὦνπερ ὁ εἰδητικὸς ἀριθμός...εἰκότως γιγνώσκειν τὰ ὄντα, 

| Ῥτας[ϊσα]]γ ἔπεη Ῥ]αίο”5 οοπο]αςίοη, ἵξ να αἰ]ονν {ο “ροείῖσα] πιείαρΏοτς” 
πνη]εῖν Τε 5 Ῥω]]ε, ἵ5 πιαάς οαί. ΤΠο 5αππε οοποερίίοη5 α5 οοηςτιία 

{πε εἴδη οἱ {πίπσς «οηςεϊέπ{ε αἶςο {ια εἴδη οἱ ἴπε οοσπ!εῖνε πα]πά: 1 15, ἵη ἴπε 

ανογάς νι ννπῖοῖ Ἶς Ἠϊπιδε] οοπο]αάες (2ς---27), ὮΥγ τεαδοΏ, Ὦγ ππάεί- 

'Σίαπάϊης, ὮΥ ορίἰπῖοηπ απά ὮΥ 5επ5ε {παί νε Κπουν απἀἆ ἀῑδογιππίπαία (μίηρς 

 ατοιπά α5: απά {πα πιπηΏοτς {ο νἨὶςὮ {ἶλεςα {ασι]έῖαος οἱ Κπον]εάσα «ΟΙΤθ- 
9ρομά «τε αἶφο {]ε εἴδη ννμ]εὮ οοηςΗϊ(αίε τοα] {λίπρς, 
ο Τε ρεπεταὶ 5εΏ5ε Οἱ {ο Ῥαδδαςσε ἵ5 5ο ἴατ ποί ἀϊβηοι]έ {ο οοπείταοί, 
Ῥαΐέ α πηρες οἱ 5ρεεῖα] ἁῑπειι]ῖες τεπιαῖηπ. ΊΤῃο {πεοτγ ἵπ απεδίίοη 5 5αἷά 

το Ῥε η {ο βγεί Ρίαςε εχρουπάεά ἵπ {Πε ύπνο: απᾶ πε Τήαειις Ἰεδε]ξ 
' εχραπάς (με 5Ώοτί αοσοοαπί πνλ]οὮ Ατὶςίοι]ε ρῖνο». (οά, ἴε ἵ5 φαἷά (ρ. 34), οί 
οἱ ελα απεμαησεαΡ]ε οἨ ἴἩε οπε Ἠαπά, ἴπε ἀῑνίςίρ]ε απἁ «ογροτθαΙ ΟΠ 
νε οἴπογ, πιαάς α πίτα 5οτί οἱ Ιπίογπιθάϊαίε 655επος ρατίακῖηρ οἳ ο 5απις 

-' απά αἶςο οἱ ἴἶνε οἴπετ οἵ ἀϊνετςε, νυλπῖοὮ οοπιρουπά ἵπ Π]κε πἹαηπετ Ὦς Ῥ]ασεά 
Τη α πιθαπ Ῥεΐννθεη {ο Ιπάϊν]ςἰρ]α απά {ο ἀῑνϊςϊρ]θ ος οοΓροτθα]. γενέσει καὶ 

-.. ἀρετῇ προτέραν καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος ὡς δεσπότιν καὶ ἄρξουσαν 
Ὁ. ἀρξομένου ξυνεστήσατο (ὁ θεὸς) ἐκ τῶνδέ τε καὶ τοιῷδε τρόπῳ. τῆς ἀμερίστου 

--. καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας καὶ τῆς οὐ περὶ τὰ σώματα Ὑιγνοµένης μεριστῆς 
. -. τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσφ ξυνεκεράσατο οὐσίας εἶδος, τῆς τε ταὐτοῦ φύσεως αὖ 
Ὁ καὶ τῆς θατέρου, καὶ κατὰ ταῦτα ξυνέστησεν ἐν μέσφ τοῦ τε ἀμεροῦς αὐτῶν καὶ 
τοῦ κατὰ τὰ σώματα μεριστοῦ ' καὶ τρία λαβὼν αὐτὰ ὄντα συνεκεράσατο εἷς µίαν 

ΑΦ ἰδέαν, τὴν Θατέρου φύσιν δύσμικτον οὖσαν εἰς ταὐτὸν ξυναρµόττων βίᾳ. 

-'.Βαὲ ονεΓ απἀ αὔογα (μα 7ύπαεις, Ατὶςίοί]α τείετς {ο οετίαίΏ λεγόμενα περὶ 
α μα α5 οοπιαἰπίπς ἴπο ἀοείτῖπες ππἆετ οοηςϊἀεταΙοῃ. 
ἂ 404” 18. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ Φιλοσοφίας λεγομένοις] Φἱπιρ]οῖας 

εχρ]αίης (πε νυτίῖησς Ίετο τε[ειτεά {ο ἂ5 τὰ περὶ τοῦ ἀγαθοῦ αὐτῷ ἐκ τῆς 

Πλάτωνος ἀναγεγραμμένα συνουσίας' ἐν οἷς ἱστορεῖ τάς τε Πυθαγορείους καὶ 
-'Πλατωνικὰς περὶ τῶν ὄντων δόξας: απά οἰπηϊ]ατ]γ Ῥλί]οροπίς---τὰ περὶ τἀγαθοῦ 

''. ἐπιγραφόμενα περὶ Φιλοσοφίας λέγει ἐν ἐκείνοις δὲ τὰς ἀγράφους συνουσίας 

τοῦ Πλάτωνος ἱστορεῖ ὁ ᾿Αριστοτέλης. Τίσα (22ε Φδεγ{θ) αοοοτάϊηρ]γ Ιάεηίῖιβες 
πε νου] ἵπ ᾳπεδίίοη ν(Ἡ (πε Λείαβήγοίας, εδροεϊα]]γ Ώοο] Α. Βπί {ο {είς 
1 15 α [αἰα] οΏ]εσίίοη Εἶλαί πονΊετε ἵπ {ο {είαβήρσέοο ἆοες Αεϊςίοί]ε ἀῑδοιδς 
"νε Ροϊηίς Ἠετε τε[εττεά {ο. Έθιπαγς ννοι]ά 58εΠῃ αἲ οπε Επι {ο Ἠανο Ιάεηίῖ- 

Πεὰ ελα νγοτῖς ἱπ απεςίίοη νί] Ατὶςέο(]ε” ἀἰαί]ορας περὶ φιλοσοφίας. Ηεῖϊζ 
Ἠούψενετ ρτονες Ρτεί{γ οοπε]αςίνε]γ (ρ. 18ο, 211) εἶναί (ἶχε τείετεπος πηισί Ὦς {ο 

 Ῥιαϊο΄ς στυη Ἱεοίατε. Απά Ῥειπαγς Ηἰπιδε]έ 5αυς (/{α0., Ῥ. 170) ἵέ 86εΠ]5 
ο ΠΟΥ σεπετα]]γ τεοορηίσεά Εἶναί {λε γνοτάς ἱπάϊσαία πο ρατῆου]ατ Ατσἰοϊε]ίαπ 

᾽πίμπα, Ὀαί ππετε]γ δεί {λε οτα] ἀϊΐδοοιτσες οί Ρ]αΐο (άῑε πιϊπά]ίομεπ ν οτἰτᾶρε 

Ῥ]αίοης) οἷάε ὮΥ δἷάᾳ υν]]ι Βϊς ΡτενίοιδΙγ ππεηείοπεά 7ήμαεις. Τηας {λε 
τείετεπος νι] Ῥε {ο έ]ε 5απιε 5ουτος οἱ ορἰπίοης ἂ5 {Ἡς ἄγραφα δόγµατα ο ἴε 
2γοΐος Τν. 2, 200) 15, ντο Απίκίοι]ε, α[ίοτ αγίηρ (λαί ἵη {ο 7ήμαειες 
Ρ]αΐϊο Ιάεηίίβες ὕλη απάἆ χώρα Ῥοσαιδ {Ἡς μεταληπτικὸν απἀά χώρα ἄτε 0Ώ6 
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απά ἴἩε 5αΠΠ6, αἀάς ἄλλον δὲ τρόπον ἐκεῖ τε λέγων τὸ μεταληπτικὸν καὶ ἐν τοῖς 

λεγομένοις ἀγράφοις δόγµασιν ὅμως τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὸ αὐτὸ ἀπε- 

φήνατο. ῬΒοηίίζ (/.. «γάρ. 980 5ο, αιοίοά ἵπ Ττεπά,, Ῥ. 152) ννου]ά 58επα Το 
Ἠανε πιςαπάσιςίοοά Βεγηαγς’ Ροβ!οη. 

ὃ δ. 404” 20. ἀποφηνάμενοι τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν κινοῦνθ ἑαυτόν] Βἰπαρ]σῖας 
απά ῬΠί]οροπί5 τείε {Ἠε {ΠεοΓΥ ἵη αιεδίίοη {ο Χεποοταίε, 9ο βἰπιρ]οϊας : 

Ἐενοκράτους ὁ τῆς ψυχῆς οὗτος λόγος βουλομένου τὴν µεσότητα αὐτῆς τῶν τε εἰδῶν 

καὶ τῶν εἰδοποιουμένων ἅμα καὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς ἐνδείέασθαι. Ῥαϊ Ῥ]ηίατε] σἶνες 15 

ποΓε ΙηδίρΏί Ιπ{ο {πε Ροδί81οπ ο{ Χεποσταίο». Α5 α Ίπετε ΠΙΠΙΡΕΥ Ἡς 5αγ5 {να 

5ου] γ/α5 ποῖ γεί {ογπιεά Ῥεσαιιδε 1 νας νηλοιί {Πε Ῥονγετ οἱ ππονίηπσ απἀ οἳ 

Ρεῖπρ πιογες : τοῦ δὲ ταὐτοῦ καὶ τοῦ ἑτέρου συμμιγέντων, ὧν τὸ µέν ἐστι κινήσεως 

ἀρχὴ καὶ µεταβολῆς τὸ δὲ µονῆς, ψυχὴν γεγονέναι, μηδὲν ἧττον τοῦ ἱστάναι καὶ 
ἵστασθαι δύναμιν ἢ τοῦ κινεῖσθαι καὶ κινεῖν οὗσαν. 

ὃ 1ο. 405" 4. τότε γὰρ κινητικὺν τὴν φύσιν τῶν πρώτων ὑπειλήφασιν] Βοπῖϊσ 

(177165, ΥΠ. 439) Ροϊπίς οιί ἐἶναί {ῖς 5εηίεπος 1 ἰταηδ]αίεά: ΄ΤΠΕΥ Ρορίέ 

{αοι]ίγ οἱ πιονεπιεπί (ΑετυερἸ ο ῇγα/{) α5 οπς οἱ ἴπε Ρρεϊποῖρ]ες, 5οατςε]γ 

εοπηεοίς Ιΐδε]ί νη(Ἡ νηαί σοε5 Ῥείοτα. Ἡε {Πετείοτε 5αρρ]ϊες τὴν ψυχὴν 45 

οδ]εοί {ο ὑπειλήφασιν απά ἰταηβ]αίες: 12ε7: ελ/εβγεεΛεαά αἰε[ήγεν οὐ αῑς 

«ρε. «δὲ δείγαελίοι ιά ιζίοῇ αὖν ιδοεε ααο)εμέρε 111 ἄει ὮΡΟιοζῥἐει 

συεζεζες δείµε Ναί αεῇ δετυερεάε Λα δετᾖέαί, ο. ἘΒταῖ ἴΊνε οοηπεςίῖοῃ 

5εαπης {ο Ῥε {αί {πεῖγ ἀεβπΙῖοης οί 5οιι] ατε Ἰμ5ί ας ἀϊνεισεηί α5 ἴλεϊτ εΠΙΠΠ6- 

ταῖῖοη οἱ βγ5ί ρηηοίρ]ες Ρεσαα5ε 5ου] ας πιοίίνεο Ῥε]οπσς {ο {πα οἶαςς οἱ Πτςί 
Ρηϊποῖρ]ες (τῶν πρώτων). Απά {πα παίιταὶ ἰταπδ]αίίοη πνοπ]ά ἐπετείοτε 5ΘεΠΙ 

ο ὃε {λαί α 5ἡΏδίαποε νψ(]λ α παίιτα] {αου]ίγ οἱ πιονεππεηί γ/α5 πο ΠΠΤΕΒΦΟΠ- 

αΏ1γ 5αρροφεά {ο Ῥε]οηρ {ο ἴπε ΡΓΙΠΙΑΤΥ εἰεππεπίς οἱ εχἰδίεπος. ΟΡ. Τπαπιῖς- 

Ώπς, Ρ. 23, εὔλογον γὰρ καὶ λίαν πιθανὸν τὴν κινητικωτάτην αἰτίαν ἐν ταῖς πρώταις 
ἀρχαῖς κατατάττειν. 

δ 13. 49053 14. χρῆται ὃ ἀμφοῖν ὡς μιᾷ φύσει] ΟΡ. Ῥ]αΐο, 67αέγζ, 490 Α, καὶ τὴν 
τῶν ἄλλων ἁπάντων φύσιν οὐ πιστεύεις ᾿Αναξαγόραᾳ νοῦν καὶ ψυχὴν εἶναι τὴν διακοσ- 

μοῦσαν καὶ ἔχουσαν. . 

ὁ 14. 405" 19. ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς] ϱΡ. Ὀϊος. Τ,αατί. 1. δ 24, ᾿Αριστοτέλης δὲ 

καὶ Ἱππίας φασὶν αὐτὸν καὶ τοῖς ἀψύχοις µεταδιδόναι ψυχάς, τεκμαιρόµενον ἐκ τῆς 
λίθου τῆς µαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου. 

δισ. 405321. Διογένης ὃ ὥσπερ καὶ ἕτεροί τινες, ἀέρα] Ἐοτ α βιτίλεγ αοςοιπί 

οξί1ε Ρ5γελο]ορίσα! Ιάεας οί Ὠίοσεπες, 56ε ΤΠεορηταδίας5 726.551, ὃὃ 390---4δ. 

Ηϊς εχρ]απαίίοη οἱ τεπ]πῖδοεηπσε απά οίμετ πιεπία! 5ίαίες (μτοιςδΏ αγ Τπεο- 

Ρηταδίιας5 οΠαταςίετίζες α5 Ιηῃ ΠΙΏΥ τεδρεοί5 εὐηθές : Ἠΐ5 {πεοςγ ἵΏ {αοῖ ννου]ά 

Ίεαά 5 {ο οοπο]αάε (λαί Ῥἰτάς αξ Πνίηρ Πϊρῃεσί απἆ πιοδί ἵπ {πο αἲγ νου]ά Ὦε 

ψςεςί οἱ αἲ]. ὨὈϊορφεπες ίπεη, Τπεορηταδίας5 ἑοπο]μάες, ἅπαντα προθυμούμενος 

ἀνάγειν εἰς τὴν ἀρχὴν πολλὰ διαµαρτάνει τών εὐλόγων. 

φ16. 4905325. καὶ Ἡράκλειτος δὲ τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι ψυχήν, εἴπερ τὴν ἀναθυμία- 

σιν] ῬΠί]οροηι5 οοπτηεηίς α5 {ο]1ουνς: εἴρηται πολλάκις ὅτι ἀρχὴν ἔλεγεν εἶναι τῶν 
ὄντων οὗτος τὸ πῦρ, πῦρ δὲ οὐ τὴν φλόγα, ὡς γὰρ ᾿Δριστοτέλης φησί», ἡ Φλὸξ ὑπερ- 

βολή ἐστι πυρός. ἀλλὰ πῦρ ἔλεγε τὴν ξηρὰν ἀναθυμίασιν, ἐκ ταύτης οὖν εἶναι καὶ 

τὴν ψυχὴν ὡς κινητοῦ καὶ λεπτομερεστάτης. Βμΐ, α5 Ττεπάε]επριτρ Ρροῖηίς ο, 1έ 
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56554ΥΥ {ο σἶνα {Πῖς 56Ώ5ε οἱ ἆτγ οχ]α]αίῖοη {ο {ἶα ΄ Πτα ο{ Ἠετας]ίέις. 

ης (πε ρτ]ποῖρ]ε ὮΥ νη]ο]ι Ἡ εγασ]έας εχρ]αϊπεά αἲ] εχἰδίεπος, νε ηεεὰ 

διρρος5ε ἴπαί (λῖς Πτα τἰσίηρ αρινατάς ἵπ α ΠΕΙΥ ΥαροιΓ Ρανο τςα 

Υ ἴο απίπια] Ἠίε, Απά 1 :Πῖς ἀναθυμίασις τερτεδεηίς ἴλο αρινατά 

(ὁδὸς ἄνω) νο «απ απάἀφισίαπά Ἠουν αὔη ψυχὴ σοφωτάτη (Βγνναῖετ, {7αΡ. 74) 
ἴπε ἀτῖεςδί απά βετῖεςί 5ο] ἶ5 ἴ]ε ν]δεςί. 
3 27, τὸ δὲ κινούμενον] ΑΦ ἰλμὶς σῖνες ἴε ρτουιπά οἱ. Ἠετασ]ίις 

ης τὸ γὰρ που]ά 566Π1 {λα εοπ/αποίῖοη τοφι]ταᾶ, Ῥαΐ ἴἩα Μ55. οῇει πο 
Ποι. Ἡστασ]ίεις) Ῥε]ίεί ἵη (πο οοηδίαπί Βικ απάἁ «Ἡαησε οἱ ΡΏοποπποπα 

Ῥτονετρία] ἵπ (τεε]ς ΡΠΙΙοδορΏγ. Τί αἰαίης Τέ5 ποδί ἀεβηϊία ΓΟΓΠΙ 

5 φαγίης ποταμοῖσι τοῖσι αὐτοῖσι ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἰμέν τε 

κ εἰμέν: Ιπίο {πε 5απηε τῖνει νε ἀεδοεπά απά νε ἆο ποίῖ ἀρδοεπά, νε ατα 
6 ατα ποῖ (Βγνναίε, δΙ). Απά (με ἀοοίϊτῖπε αοφαῖτες 5ροοῖα] Ἱπιροτίαπος 

Ὥ ν/Ε ΤΕΙΠΕΠΙΡΕΥ {]αί Ιξ ΄ανγο]κε) Ῥ]αΐο {ο {πε ἱηδι[Ποίεπογ οἱ 5εη5ε ἵη σαϊη- 
Ἰκπον]εάρε οἱ ἴἶιε ννοτ]ἀ. εε Ατίς. Λεία. Δ. 6. 
{ 17. 405" 29. ΑΙΕΠΙΑΕΟΠ. ΟΡ. Ιορ. Τ,αετί. ΥΠ. 5, ἔφη δὲ καὶ ( Ἀλκμαίων) 

ν ἀθάνατον καὶ κινεῖσθαι αὐτὴν συνεχὲς ὡς τὸν ἥλιον. 

18. 4οσῦ1. τῶν δὲ φορτικωτέρων.. καθάπερ Ἴππων] Α αἰπλή]ατ ἀεριοδαίοη 

ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόηµα α5 πδεὰ ὮΥ Οίας {ο 6χρτες 5 νίθννς͵ 
Ώπίη]κει ἵη αιεδίίοη Ίνα5 πηοδῖ ῬτοβαΡ!γ {λε ΟπΠίῖία5 νο γγα5 {ΟΥ 5οπ1ς 

5 α ἀἱδεῖρ]ε οἱ βοοταίες απά Ῥεσαππε οπς οἱ {πε ΄ ΤΗΙτιγ Τγταηίς.» 

Ῥεάᾶοε]ες ας {ια (Πίπ]κει νο τερατάεἆ 5ου] α5 τεςυ]ίηρ Ποπι α οοπιβίηᾶ- 
οί α]] ἴλο εἰεπιεηίς. 

φ22. 4 21. τοιοῦτος ὃ ὢν πῶς γνωριεῖ] Τις αιεςίῖοη Ἠεγο ταΐδε---Ἡουν 
οη. 1{ Ἡ Ἠανε ποϊλίηρ ΙΠ ϱΟΠΙΠΙΟΠ ντ οἴπετ ορ]εοίς ἶ5 {ο Κπον {επῃ--- 
ατίεὰ αραῖη ἵη Ἐ]κ. ΤΠ. ο. 4, Υηετο ἴε ἶ5 «εν {παί, 1{ {ιο οὐ]εοί οἱ {ποιρέ 

εηϊϊσα] : απἀ ἴλαί ἵπ πιαϊετίαΙ οὐ]εοίς {ε οοποερίῖοης5 ΟΓ ΤΕΔδΟΠ ΥΥΜΙ]ε ποί 

“πα]]γ Ρτεδεηί ατα γεί 5ο Ροίεπ(ϊα]!γ, απά 5ο σῖνα (Ἠαί οοπηπιπί(γ Ώδίννεσῃ 

Ρὴ: απά ἴὲς οῬ]εοῖς νυλίςἩ ἶ5 τεηιίταά {ο πιακε Ἱκπον]εάρο Ροφοϊρ]ς. - 
ξ 33. 4ο5ῦ 23. ὅσοι δ) ἐναντιώσεις] Ἑ πιρεάοσ]ες ννου]ά Ῥε απ Π]ηδίγαίῖοι : ]15έ 

Πῖρρο απἀά Ἠετασ]ίας ννοι]ά Ὃε οἱ ἴΊιοδα νο τεςοῖνα πηϊπά ΙΠίο θάτερον 

ἐναντίων. 
405" 27. διὰ τοῦτο καὶ τὸ ζῆν ὠνόμασται] Της αἴγπποΙοΡγ τείειτεά {ο 
ο οοιγςε ἐλαί γνλίο] οοΏηθεί5 ζόω ΥνΙ(Ὦ ζέω {ο 5δείὮε απά {οατη. 
405" 28. οἱ δὲ τὸ ψυχρὸν διὰ τὴν ἀναπνοὴν καὶ τὴν κατάψυξιν] ΤΠϊΐ5 ἀετίνα- 

Ὁ. ἄοη οἱ ψυχἠ ἴοπι ψυχρὸς οΏ αεσεουπί οἱ {πε τε[ρεταίίοη ἵπ τεδρίταῖοη ἶδ 

Εϊνει 5 ἵπ {νε (ναίγζµς οἱ Ῥ]αΐο, Ῥ. 399 Ε, οἶμαί τι τοιοῦτον νοεῖν τοὺς τὴν 

ΜΑΚ. 14 
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ε] / - - ” 

ψυχὴν ὀνομάσαντας, ὡς τοῦτο ἄρα, ὅταν παρῇ τῷ σώματι, αἴτιόν ἐστι τοῦ ζῆν αὐτῷ, 
- 3 - ” 

τὴν τοῦ ἀναπνεῖν δύναμιν παρέχον καὶ ἀναψὂχον. ἅμα δὲ ἐκλείποντος τοῦ ἀναψύ- 

χοντος τὸ σώμα ἀπόλλυταί τε καὶ τελευτᾷ' ὅθεν δή µοι δοκοῦσιν αὐτὸ ψυχὴν καλέσαι. 

6ΠΑΡΤΕΕ 1ΠΠ. 

Τ1ϊ5 ελαρίει ἶ5 ἀενοίεά {ο α τε[αίαίΙοη οἱ {λε νίενν τλαί πιονεππεῃί ἶ5 α 
ελαταςίοεῖςιῖς οἱ {νε 5ο] απά (ἴπ οἶοδε «οπηπεοίίοη ψη{Ἡ {Π15) {ο α οπ]οίδτα ος 

πε νΙεν;5 εχρουπάεά ἵη ἴπε 7ὔμαεμο ἴλαί εἴτου]ατ πιονεπιεπέ ἵ5 4η αἰηριία 
ο{ {Πε 5ου]. ΤΠε οοπο]αδίοη {ἐλαί πιονειπεηί ἶ5 ποίῖ εδ5εη/{{α]]γ (κατ’ οὐσίαν) απά 

Ο{ Ιΐδε]{ αΏ αἰιτρυία οἱ {1ε 5ου] ἶ5 5αρροτίεά ΒΥ (πε {αοίς ἴλπαί (α) οἨ 5πελα 

Ἀγροί]εςίς Ρ]αος οἵ 5Ρᾶο6 νου]ά Ῥε α Ῥτοροτίγ ο{ {Ἡε 5ου] ( 3), (β) εἶναι ΙΕ εο 
5ου] Ῥε πιονεά ὮΥ παίατε 1έ πιιςί αἶδο αἁπιῖί οἱ Ῥεῖηρ πιονεά ὮΥ {οτοε (ὃ 4), 
(γ) τες ἀῑβετεηί πιονεπιεηίς ννου]ά Ιηνοῖὶνε ἀϊνειρεπί οἵ οοΠίτατΥ εἰεππεπίσίο 

επίε Ιπίο ἴέ5 ίγιοέατε, (δ) εἶναί 1{ πηϊπά ντε {ο {ο]]ον {πε πιονεππεηί οἱ ἔπα -- 

Ῥοάγ 1έ ννου]ά {ο]]ουν ένα Τέ πηὶσΏέ Ίεανε {πε Ῥοάυ απἁ αραῖη τείυτΏ οι, α 

5αρροφ/{ίοη ]εαᾶῖης {ο {πε αΏθιτάΙεγ οἱ τεςαττεοίίοη (ᾧ 6). ΤΠε οοποερίίοπ οη 

Ώια οίπετ Παπά οἱ ππετε]γ Ιποϊάεηία] πιονεππεηί {οπι ομἱδιάε 15 αἱ νατίαηοε 

ν(Ἡ (η οτἱρίηα] οοποερίίοη οἱ εδδεπ/ῖαὶ ππονεππεηί (5 7) απά νγου]ά ἱππρ]γ ειαί 

Ώια 5ου] αραπάοπεά 1ί5 εδδεπίἰα] 5αὐδίαπος, νλ]]ε {νε αἰοπηῖο {Π6οςΥ οἱ ππεηία] 

ΠΙΟΥΕΠΙεΠί οἱ {πο Ῥοάγ ραί {ογνατά Ὦγ Ὠεπιοογίέας ἶ5 Ρα]ραβΙγ αἈσιτά απά 

ρῖνες πο εχρ]απαίίοη οἱ ἴπε εαια]]γ Ἱπιροτίαπί οοπάΙτίοη οἱ τεςί (ὁ ϱ). ΤΠε 

ἀοείτίηε οἩ {Ἡε οίπετ Ἰαπά ρτοροιπάεά ἵη {πε 7ὔμαειο ἶ5 ορεΏ {ο ἴπα οῬ]ες- 

Ποης οί τερατάϊηςρ παπά α5 α αιαπ{ίγ (ὁ 12), απἁ {οτρείς ναί τεαδοπῖης, 

ΝἨΙ]ε οοπ{ΙΏΙΟΙΙ5, ἶ5 50 αΠΕΓ {Ἡς ΠΙαΠΠΕΓ οἱ ΏΗΠΙΡετ ταίποετ {παπι αἴτετ {παί οἱ α 

αιιαπΒίγ: Ῥεδίάες, {5 αρρτεπεηδίοη οἱ {λίπος νπεί]ετ αδοτιρεά {ο ἵ α5 α 

ΝἨο]ε ΟΥ ἵπ 1έ5 ρατίς ταῖδες εγίοις ἀἰββοι]εες (ὁ 14). Τῃε ἀεξοτῖρίίον {ασίλετ 

ος {Ἡε Ῥτοςεςς ο{ (ποισ]Ώί ας οἰτοιίαγ πιονεπιεηί Ιηνοῖνας, 5ἶποε {Πῖ5 πιονεπεηί 

ἶ5 εἴεγηα], {λαί {Ἡε 5ατηε {Πῖησ 5Που]ά Ὦε τερεαίεά!Ιγ (ποισηέ, [115 {ο οΌδετνε 

Όιαί {ποισΗί 15 οΠεη ποτε α δίαίε Οἱ τεδί απάἆ Πχίηρ (ἠρέμησις) ἴλαη πιονεπιεηί 

(6 17), Ρ]ασες αΏ υηπαίαγα] τοδίταϊηϊ προπ {πε 5ου] (6 18) απά ἱποοηδίδίεη{]γ 

νη(Ὦ {ης τεςί οἱ (ηε Ῥ]αϊοπῖο ΡΏΙ]ο5οΡΗΏΥ πια]κες 5ου] {Πε 5ἶανε οἱ Ῥοάγ (5 το). 

ΟΕ επί απάἆ ]]κο {Πεοτίες οἱ πιϊπά Ατὶδίοί]ε οοπο]αάες ὮΥ τεππατ]ίης Πεῖδα 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἀείεοί ἐλαί {Π16γ Ιηδετί πηϊηά ἵπ Ῥοάγ νηλοιί αΏΥ τερατά ἴο ἴπε 

αρρτορτϊαίεηοςς ο{ {Πε οπε {ο {πε οί[μετ. ἡ 

ΤΠε {εγνοιχ ντ νλ]ο] Ατὶςίιοίιιο οτἰεῖοίζες ἴλε πιονεπιεηί ἴεοτΥ οἑ ίπε 

σοι] ἶ5 εχρ]αϊπεά ὝΊεη νε βπά 1 οτἱριπαίες πα Ῥ]αϊο. Τῆις ἵπ {πε 

{Λαεάγμς Ῥ]αΐο ἀεπιοηδίταίες {πε Ἱπιπιοτία]έγ οἱ {πε 5ου] ὮΥ τείετεποε ἴο 15 

Ῥοννετ οἱ 5ροπίαπεοι5 ΠΠΟΥεΙηεΠί : 245 Ε, εἰ δ' ἐστὶ τοῦτο οὕτως ἔχον, μὴ ἄλλο τι 

εἶναι τὸ αὐτὸ ἑαυτὸ κωοῦν ἢ ψυχήν, ἐξ ἀνάγκης ἀγένητόν τε καὶ ἀθάνατον ψυχὴ ἂν 

εἴη. Απά ἵπ {πε Ζατυς, δο5 Ε, Ἡε νντῖίες ᾧ δὴ ψυχὴ τοὔνομα, τίς τούτου λόγος; 

ἔχομεν ἄλλον πλὴν τὸν νῦν δὴ ῥηθέντα, τὴν δυναµένην αὐτὴν αὐτὴν κινεῖν κίησυ. 

φ 2. 4063 3. πρότερον εἴρηται] Τ]ε τε[ετεποε ἶ5 ποῖ, 5 Ττεπάε]επριτς.ρ- 

Ῥο5ο5, {ο 2641. 1.2, 2, 4093’ 29, Ῥαϊ α5 Βοπί!χ, αξίετ Τηεπαϊδεῖας απ Θἰπηρ]ίοία5, 
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οί, {ο 0. Θ. 5, ρατίϊοι]ατ]γ 2 57’ 20, ἔτι οὐκ ἀνάγκη τὸ κινοῦν κινεῖσθαι 

᾿ αὐτοῦ. οὐκ ἶ5 οπηϊ(ζεὰ Ῥε[ίογο ἀναγκαῖον ἵπ 3, Ῥαΐ (Πί5 πηιιδί Ῥε α Ίηετε 
ΕΙΤΟΓΤ. 

4963 12. τεσσάρων δὲ κινήσεων οὐσών] ορ. Μααβα, κ.α, μλμα 9, εἰ δὴ 

αβολαὶ τέτταρες ἢ κατὰ τὸ τί ἢ κατὰ τὸ ποιὸν ἢ ποσὸν ἢ ποῦ καὶ γένεσις μὲν ἡ 

καὶ φθορὰ ἡ κατὰ τόδε, αὔξησις δὲ καὶ φδίσις ἡ ἡ κατὰ τὸ πόσον, ἀλλοίωσις δὲ ἡ 

τὸ πάθος, φορὰ δὲ ἡ κατὰ τόπον, εἷς ἐναντιώσεις ἂν εἷεν τὰς καθ ἕκαστον αἱ 
Ῥωΐ ἵπ Λεία. Κ. ΤΙ, 196δ3 1, γένεσις απἆ φθορὰ ατε εχε]ιάεά αξ 

οἵ]γ {ογπας οἱ ππονειηεηί, απά {λετε αοοοτάἰπδ]Υ τεππαῖη Ενα {οΙΥ {ΟΓΠΙ5 

| 86 επαπηεγαίεάἆ Ἡετο. 

τὶςο(]ε”5 ατριππεηί 1ξ «Που]ά Ῥε οΏδεινεά ἶ5 ας {ο]]ον/5: ΙΓ πιοίίοη Ῥ6 {μα 

οεετῖσίῖο αἰῑτῖοαίε οἱ {πε παπά, ἴπεη 5ἶπος ἴε {ογπης οἱ παίυτα] Πονο- 
οεοπηοίίοη, αἰἰτας(Ιοη, ἀεεαγ, απά στοννί]---α]] ἵπνο]νε ρίαςε οἵ 5Ρας8 

τος) - γπ]οῖι {ο αοῖ, ἴπο 5ου] ν] αἷδο τεαιῖτε 5ραςο ἵπ νἨ]ο] ἴο Ρογ[οιπη 

᾿ορεταίἶοΏ5. Βμί, Αχὶςίοί]ε Ίεανες (ἶα τεαάει {ο αἆά, 5ρα(1α] εχἰςίεποε ἶ5 πο 
εἰραίο οἱ πιπά. Χου, Ἡε αάά5, «4η 6 ρεί ονοετ {]ὶς ἀἰβποι]ίγ ὮΥ Ιηδίσείπς 

5 αη αἰιτῖραίε οἱ {πε πιονεπιεπί οἱ 516] αὈδίτασίῖοης α5 α Νίο 
»1Υ ΟΙ α Ίῃεαδιτε οἱ Ἱεηρίῃ. Τμῆαί, 5αγς Ατίςίοί]ε, ἶ5 ίτας εποιφΏ, Ὀιί ε]ια 

ππεηί ἵη 5ιςἩ ο.δες ἶ5 α Ίππετο Ιποϊάεπία] οοποοπαπί: νηετεας εΧ 
7 πηονεπιεηί 15 α παίιτα] απά εδδεπ!ῖα] αιαΠίγ οἱ 5ου]. 

φ4. 496" 22. ἔτι δ εἰ φύσει κινεῖται, κἂν βίᾳ κινηθείη᾽ κἂν εἰ βίᾳ, καὶ φύσει] 

οἱοί]ε αγσυπιεηί ἶ5 {λαί ΑΏΥ πιονεπηθηί νΏίς] ἶ5 «αµςεά ὮΥ Ιπίεγπα] {οτοε 

“85ο «αι5εά ὮΥ εχίετηα] : 5ο {παί Η {πε 5ου] Ῥο ππατκεά ὮΥ παίτα] ἵη- 
| πιονεπιεπίς Ιέ ν]] αἶδο Ῥο55ες5ς εχίετηα] {οτοεά πονεπιεηίδ---ᾱ «0ἩἨ- 

ἴοη υνλίοἩ ἶ5 ρταςΕἱοα]]γ α /εζοίέο αἱ αὐσιγο οἱ ἴπε πιαῖη {εσῖς---εἶποἙ 

Ἡ “{οτοεά πιονεππεηί5” οΓ εἶε πηϊπᾶ εαηποί γγε]] Ῥε τεα]ζεά οἱ απάεγείοοᾶ, 

6 π]α]ος Ρτεπηῖςς Ἀούνενεγ οἱ {5 ατριπηεηί ἶ5 ποί {τεε Ποπ] ἀἰ[ποι]έῖες. λε 

' α]]ουν ἔἶνα {ογππες ρατί οἱ {πο αδδοτίῖοη ἵπ {ηε 5εη5ε {]αί νηαί ἶ5 πιονεά 

πι πηΠΙπ, πΙαΥ Ὦς πιοναά αἶδο Ποπ νίποιί, αἰέποισῖ 1ὲ {5 ταίπετ ἵη οοπβ]οί 

αβδοτίῖοη οἱ 4960 7, ἴἶαί νλπαί 15 πιονεά εδεεη{ῖα]]γ ὃν Ι5ε]{ 5που]ά 

ππονεά αἶδο ὮΥ 5οπιείΠῖηρ εἶσα. ῬΒιΐ ί1ε ἸΙαϊΐίετ Ἰα]{ οἱ {λε αδδεγίῖοη---- 
εἰ βίᾳ καὶ φύσει---5ίτῖκες οπε α5 ομνίοις]γ {αἱ5ε---ίποφε πηᾶδςες γΠΙοὮ 5Ώοιι]ά 

5Ώ ὮΥ εχίεγηα] {οτος εαηποί {φοο Γαοΐο Ῥε πιονεά .] ἱπίεγπα! : απά Τηειηϊ- 
οπη({5 {Πε Ῥα5δαρε ἵπ Ἠΐ5 ραταρΏταςε, οοπηπιεποίῖης δΙΠΙΡΙΥ τῷ δὲ ταῦτα 

 λόγῳ καὶ βιαίους συγχωρητέον τινὰς εἶναι κινήσεις τῆς ψυχῆς καὶ 
[ας εἰς ὃ γὰρ κινεῖται φύσει, ἐκ τούτου καὶ βίᾳ κινήσεται. Ὑεί ἵηπ {πε /2ε 

7. ΠΠ. 2, 3008 21, Ατὶδίοί]ε αἴτετ Ιάἀεπιγίης βίᾳ νν] παρὰ φύσιω αάάς 

ιὰ μὴν εἶ παρὰ φύσιν ἐστί τις κίνησις ἀνάγκη εἶναι καὶ κατὰ φύσιν, παρ᾽ ἣν αὕτη. 
μ5 ΤΕ ννου]ά 5εεπῃ {παῖ {λε ρ855ᾶρε πιυςί ο αεοερίεὰ α5 Ιὲ 5ίαπάς---ᾱ5 

ι4εεά Τε ἵ5 τεοορηϊδεά ῬΥ αἲ! εἶιε οἰάετ οοπιπιεηίαίοί5: απά Ίνα πημδί αΠάεί- 
φίαπά Ατἰκίοί]ε {ο πιεαπ (παί ἱπίετπα] απάἁ εχίετηα], πα(ιταὶ απά αηπα{ιτα], 

“90 {41 τε]αίῖνε {εττη», {λαέ ννηαίονετ πιονεπιεπέ ἶ5 οἱ λα οπς Ἰῑπά ΠΙΥ 
4ἶ5ο ππάετ αρρτορτίαίε οοπάϊῖοης οἱ {ε ο{Ἡεγ. 

 ὧσ. 496327. ἔτι δ εἰ μὲν ἄνω κινήσεται, πρ ἔσται] Τ{1είοτοε οἱ εΠπὶ5 αγρπηεηί 

πνου]ά 5εεπῃ {ο ὃ6 (ἶιαί ἔνε αδεηρίίοη οἱ αζηγαζ πιονεπιεηί {ο {πα 5ου] (α{{εγ 

14--2 
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Όλα βίαιοι κινήσεις Ἠανε ῬοεἨ ρῖνεη αρ) νΠ1 ἱπνοῖνε 5 οοηφὶςπρ οἱ {πε πιοςί 

Ιποοηρτιοςς εἰεπιεηί5: 5ἶηποο αρπιατά ππονεπιεπί νη]] πεοερεϊίαίε 15 Ῥείΐης 

πιαάς οἱ πτε, ἀοννηνγατά ππονειηεηί ο{ δατί], ὅτο. 

δ 6. 4963 3ο. ἔτιδ' ἐπεὶ φαίνεται κινοῦσα τὸ σώμα] Θϊποε ἴἶπε 5ομ], Ατϊκιοί]ε 
ΠΟΥ 4ἴΡ165, πηονες {1ο Ῥοάγ νυν {5 οΏ πονεπηεηίς, {πε Ῥοάγ νι] αἶςο οοἩ- 

νεΙςε]Υ (ἀντιστρέψασιν) ππονε {πε 5ο] ν(] {Πε πιονεππεηίς οἱ {με Ῥοάγ. ΤΠε 

σου] (πετ 1{ {οἱ]οννς νν]]] αἰίετ 1]κε ἴἩε Ῥοάγ, ζοεαᾖῦγ, απά τπαΥ, ενεπ αἴτετ Ττ Ἆας 

Ραδ5εά ουί Ποπ 1έ, επίετ Ιπίο 1ὲ αδαῖηπ. Απά (5 τεδυ]ί 5 «αρρεά ὉΥ πε 
οτονηῖης αδιτάΙίγ εναί 1{ 15 γνεγε 5ο {ιο Ὀοάϊες οἱ {πε ἀεαά τηὶρΏέ τῖε αραῖπ 

το ία, Ττεπάε]επρατρ {αἰ]πρ ἴο 95εε {αί (με γνογάς ἵη 496) 4 τούτῳ δ ἔποιτ᾽ 

ἂν τὸ ἀνίστασθαι τὰ τεθνεῶτα τῶν ζῴων αἴε 546] α 7εζ 1Ο {ο ααἴ αὐεγά οἳ ἴ]ε 

Ἠγροίμεσί5 ἵη «4Πεδίίοῃ, ΠΠΠΕΟΕΡΦΑΓΙΙΥ 5µδρεοί5 {Ἠεπι {ο Ῥα ἴπα πγοιῖκ οἳ α 

Οµηδεῖαπ οοπηπηεπία{οί, “εασετ]γ ἀεάπεῖπς {πα τεδατγεςΓῖοη ο {πε Ῥοάυγ {Γοπα 

Ώνα ννοτάς οἳ Απὶκίοί]ε. Βαΐ, α5 Βοηί 5αγ5 (1177165, ΥΠΙ. 428), “είς Ἰα5ί 

οἶαιςα ]η5ί 5εγνες ἴο Ῥτονε {με αΏδυταάΙίγ οἱ {πε οοπο]Ιδίοης {ο υπΙοἩ τα 

ἀϊδριίεά ἀεβηϊῖοη Ἰεαάς. Ἐεσυττεοίῖοη {Τοπ {ηε ἀεαά αρρεατς ]ηδέ αροιί α5 
στεαί α τενειςα] οἱ {Πο ο«οιΙ5ε ος παίητε α5 νγου]ά Ῥε απ Ἰηνειδίοη οἱ ἴπε οτβῖέ 

οΓ {ε 5ὐη.” 

φ 7. 406) 5. τὴν δὲ κατὰ συμβεβηκὸς κίνησιν κἂν ὑφ ἑτέρου κινοῖτο] ΤΗϊ8 

φεο(ίοΏ Ὑνου]ά 56ΕΙΠ {ο Ῥε Ιπίεπάεά α5ξ 4η ΑΗΦΥΓΕΓ {ο απ οῬ]εοίίοι ταϊδεά 

αραϊηςί {πε Ῥτενίους τεαςοηῖπς οἱ ΑτὶσιοίΙε. λΠπαϊ γοι Ίανε σαῖἀ, ἴε 

5αρροδεά οΡ]εοίο τερ]ες, αρρ]ῖε5 πο ἁἀοιδί {ο πποίίοη 1 απἀετδίουά α5 8η 

: ορθεη({]αἰ εΠαταςίατίδε]ο ο{ {πο παπά: Ῥαΐ{ Τε ἶ5 56111 Ρροςδῖρ]ε (ἶαί 15 πιονεπιεπ{ 

σποι]ά Ῥε Ρρτοάασεά ὮΥ 5οπιεί(Πίης ομίδιάε Π. Απά {Πί5, 5αγ5 Ατδιοί]ε, ἶ5 ἴτας 

εποιρΏ; Ῥιΐ ἴπεηπ ἴπε πιονεππεπί π αιεδίοη ἶ5 ππετεἰγ Ιποίάεπία], πο 

εδδεη{]α]. ΤΗἱ5 Ἠούνενετ 15 {ο ἀεδετί {ε οπἱσίπα] 5αρροβ!(ίοη : απά ἴλε {τα 

τοπιαῖης {μαί ἴλαί νο5ε εδεεη/{ῖαἰ παίυτε ἶ5 ἴο Ῥε πιονεά ὮΥ Ιδε]έ, Ίο5δες (Πῖς 

εδεεη/]αἱ ολατασίει νΊεη Τί ἶ5 πιονεά ὮΥ δοπιείμίπς ομίδίάς, ]αδί α5 αΏςο]αίε 

σοοά Ίο5ες 1ί5 οΠασαοίεσ οί αὉφο]αίε 1 Τί Ῥε «οηποεϊνεᾶ ας τε]αϊναε. Ὑεῖ, ἴἶια 

υπῖίες σοε5 9Η, πε 1ποδί ΟΓάΙΠαΤΥ αγ ἵπ υΙοὮ Ίο οαηπ οοποείνε ἴἶπε παπά 

πιονεά 5 {Πτοιρ]Ἡ αἰσθητά---ν/ΏῖοὮ ατα εκίεγπα]---απᾶ ἴλας (πε πιονεπηεπί ος 

ἴλλα τηἰπά σαπηοί γνε]] Ῥε οοποεῖνεά α5 5οππείλίησ εδεεπέῖα] απά Ιπίγ]ησίς, 

ᾧ δ. 4οό6ῦ 11. ἀλλὰ μὴν καὶ εἰ κινεῖ γε αὐτὴ αὐτήν, καὶ αὐτὴ κινοῖτ᾽ ἄν] Τ{ε 

γγοτάς ν/οι]ά 5εεπι {ο πἹεαηΠ {ιαί {νε 5αρροςεά οῬ]εείοι σῖνες αρ Πὶ5 νίεν’ οί 

Ιπο]άεηίαΙ πιονεπηεπί αἲ {Πε Ἰαπάς οἱ δοπείμίης εἶθε απἀ τεαδδετίς ἴλαί {πε 

παπά Πηουνες 15ο. Βαΐ, 5αγ5 Ατςίοτ]ε, 1 {ῑχί5 Ῥε 5ο, ἵε ν]] αἷ5ο ὂε πιονεά ἵπ 

Ι{5ε]{ (ιο ραδδῖνο α5 Ττεπά. ροῖηί5 ομί ἶ5 {ο Ῥε Ῥγεδδεά). Νου αἲ] πἹονε- 

πιεηί ἶ5 α τεπιονα] οἵ ἀερατίμτα οἩἨ {πε Ρρατί οἱ ίπε ορ]θεοί ππονες---8ηΏ ἔκστασις 

ογ οεαδίηρ {ο Ῥε 15ο. Τῆας (πεη 1 {11ε πιονεππεηί ο{ {πε 5ου] Ῥε ποί ππετεΙγ 

Ιποϊάεηία] (απά {ί5 νῖεν; {λε 5αρροςδεά Ιπίετ]οοιίος Ίας ρῖνεη αρ) 1 {ο]οννς 

ἴπαί (πε 5ου] α5 τπονεά ν] δίατί {τοπι απά ἀεδετί 1ί5 εδεη(]α] παίυτε. Βιΐ 

Εις 15 Ἰμδί ἴ]ε τενετςε οἱ ία {απάαππεηία] Ἠγροίλεςίς (ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ κίνησις) 

ΝΠΙΟἩ γνα5 (μαί ππονεπιεηί γνας Οἱ ἴπε 685εποε Ὁ{ {νε 5ο], νΊετεας πουν νε πα 

Ειαί (πε 5αρροδίΠοη οἱ 5ροπίαπεοις εδεεη{ία] ππονεπιεπί οἩ ἴπε Ρρατί οἱ τηῖπά 

ἵηνο]νας {Πε δεραταίἶοη ΠΟΠΙ {πε 655εηςσθ. ΤἘδδεπίϊαί πιονεππεηί ἶ5 {π θποτί α 
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ιάϊοίῖοη η ἴθγπῃς. Το ἴα]κε, α5 Τουσίτί]ς ἆοθς, ἀλλ᾽ ἔστω ἡ κίνησις κ.τ.λ. 
ΡΙγ α5 α εοπϊπιαῖοη Οἱ εἰ μὴ κατὰ συµβεβ. ἵ5 ἴο πιῖ {1ο οβροσ!εοη 

5 ἴπα Ἠγροί]μεςίς απἀ ἵί5 τος]. Βατ Ττεπάείεπρατς, Ιέ 5Ἱοι]ά Ὦα 

» δΙπη]ατ]γ ἴαῑκες (νε ρΏταςε α5 οοπ(πηαίηρ {λα Ἡγροίμοςίς. 
0 12. καὶ αὐτὴ κινοῖτ᾽ ἄν] Ττεπάε]επρατς οοπ]θοίιτες καὶ αὐτὴ κινοῖτ 

ία, οη ἴπε ρτουπά (ἶαί {πε οοηδεᾳεῃί ας 1ὲ δίαπἆς ἆοες ποϊμίπσ Ῥιέ 

νε απἰεοεά επί. Τουςίτί]κς ἐλίηίςς Εἶναί καθ αὐτήν ἵπ ὅ 15 ἶ5 α ΡΙεοπᾶδΏι 
ταῖεά ἵπ ἴε ἰεχί (ἩτοιρΏ 5οπηε πιαγσίπα] Ιπίετρτείαίίοη : Ῥιϊ Τὲ Πατά]γ 

150 5αρετῆποις α5 Ἡςε Ἱπιασίπες,. 
496" 17. Δημόκριτος παραπλησίως λέγων Φιλίππῳ] Τ]είοτες οἱ Ατςίο(]ε)5 

1ΓΙδΟΠ Ῥείνγεεη {πε Ρ5γεΠμο]ορίσαί {πεοτγ οἱ Ὠεπιοοτίέα5 απἀ {Ἡε ΑΡΗΤΟ- 

οἳ Ὠαεάα]ας ἶ5, οί οοµγ5ς, ἴλαί Ῥοΐπ ρῖνο απ΄ εχἰετπαὶ πιεολαπίσα] 

παβίοη οἱ ἴἩε ΡΠεποπιεπα ἵπ απεδίίοη: Ῥοίμ ππαϊῖησ ἴπα πιονεπιεηί 
εἆ (τοπι 4η οχίογπα] {οτο ταίπετ {απ [τοπ αΏ ἱηνναχά Ρεϊποῖριο, 
τηϊης Ῥμήίρρι5, 5οη οἱ Απίδίορμαπες, 566 Μείπεκα, Ρ.ο. Τηεπιϊσίς᾽ 
ΠίαΣΥ 5 πνοτίλ αοίίης : καίτοι γε ἐναργὲς λίαν ὅτι κινεῖται τὸ ζφον οὐ 

ινηθείσης κατὰ τόπον ἔνδοθεν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ προελομένης µόνον καὶ κρι- 

9 -εὐθὺς ὁ ὑπηρετεῖται τὸ σώμα. 
ΤΠ. 406) 25. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ὁ Τίμαιος Φυσιολογεῖ] ΤΠ6 τείετεποες ἶ5 
αρίθά]γ ποῖ {ο Τίππαει5 ία ῬΡγίμασοτεαη, Ῥμί ἔο (μα Ὠἱα]οριιε οἱ Ρ]αΐο 

Ηε]εά. 5εο Τύμαειες, Ρ. 36Α. ΤΠε γνοτ]ς ἶ5 τείεττεά {ο ἵῃ σἰπηῖ]αγ ἴθγπις 

σ{οἵ]ε᾿ς 72ε ͵δε21514, ο. 2, ὥσπερ ὁ Τίμαιος λέγει, ΝΨΊεΤε ]μδί Ῥείοτε νε ανο 

ν τῷ Τιμαίῳ γέγραπται (5εε Ττεπάειεπβατᾳ, Φζαζολής ἂἲε Ιαεῖς λοοίγέμα, 
18). Τπε πιαῖη ἀοοίτῖπες ΟΓ {πα ρ8δ5αςσε {Τοπι ἴμε 7ήμαεῖι ατα ολλοτί]γ 
πιπιοά τρ ὮΥ Ττεπάε]επριτς {ο (πε εβεοί ἴἶναι: (1) Ὀοὰγ ἶ5 ππονεά ὮΥ (μα 

γεππεπί οἱ ἴ]ε 5ου]: (2) ἴλε 5ου] ἶ5 οοπιροδ5εά οΓ εἰεπιθηί5: (3) 1ε ἱ5 5ο 

ἱεά αξ {ο οοπίαϊη {πε Πατπιοπῖο πηΙπηρετ ἵῃπ νγπῖο αἲ] (ταίἩ τεσίἆςς, 

4) νε 5ου] Ίας {πε 54ππε πιονεπιεηί5 ας ἴ]ο Ίθανοης. ΤΠε ολίεί ρας- 
Ἱπ ἴπε 7ῴμαεις Ῥεατίης οἨη {νε νΙεν’ απάεγ εχαπι]πα{ίοη ἶ5 οοηίαϊπεᾶα 

 ΤοΗον/ης ποτάς Ποπι ΡΡ. 33, 341 ' 

᾿σχῆμα δὲ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ πρέπον καὶ τὸ συγγενέο, τῷ δὲ τὰ πάντ᾽ ἐν αὐτῷ ζώα 

ης ζώφ πρέπον ἂν εἴη σχῆμα τὸ περιεληφὸς ἐ ἐν αὐτῷ πάντα, ὁπόσα 

διὸ καὶ σφαιροειδέςε, ἐκ µέσου πάντῃ πρὸς τὰς ο χασὰς ἆ ἴσον ἀπέχον, 

ιοτερὲς αὐτὸ ἐτορνεύσατο, πάντων τελεώτατον ὁμοιότατόν τε αὐτὸ ἑαυτῷ σχηµά- 
᾿νοµίσας μυρίφ κάλλιον ὅμοιον ἀνομρίον.. «κίνησιν ἡπόνιμεν αὐτῷ τὴν τοῦ 

5 οἰκείαν, τῶν ἑπτὰ τὴν περὶ νοῦν καὶ φρόνησιν µάλιστα οὖσαν. διὸ δὴ κατὰ 
. τῷ αὐτῷ καὶ ἐν ἑαυτῷ περιαγαγὼν αὐτὸ ἐποίησε κύκλῳ κινεῖσθαι στρεφό- 

νον...τὴν δὲ δὴ ψυχὴν οὐχ ὡς νῦν ὑστέραν Φπιχεροῦμιν λέγεω, οὕτως ἐμηχανή- 

ι ) καὶ ὁ ὁ θεὸς Φεωτέραν.,.ὁ δὲ καὶ γενέσει καὶ ἀρετῇ προτέραν καὶ πρεσβυτέραν 

φόματος ὡς δεσπότιν καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου, δυνεστήσατο ἆ ἐκ τῶνδε σα καὶ 

ῷδε τρόπφ. τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχουσης οὐσίας καὶ τῆς αὖ περὶ 

"σώματα γιγνοµένης μεριστῆς τρίτον ἐξ ἀμφοῖν ἐν µέσῳ ξυνεκεράσατο οὐσίας εἶδος 
ῆς τε ταὐτοῦ φύσεως αὖ καὶ τῆς θατέρου καὶ κατὰ ταῦτα ξυνέστησεν ἐν µέσῳ τοῦ 
ε ἀμέρους αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ τὰ σώματα µερίστου, καὶ τρία λαβὼν αὐτὰ ὄντα 

᾿συνεκεράσατο εἰς µίαν πάντα ἰδέαν, τὴν θατέρου φύσιν δύσμικτον οὖσαν εἰς ταὐτὺν 
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ἔυναρµόττων βίᾳ. ΤΠε στοιχεῖα επ ουί οἱ ν/μΙεὮ ἵη 628 Ατὶδίοί]ε 5αγ5 ἴμε 

5ο] ἶ5 ν]ενεά ὮΥ Ῥ]αίϊο α5 οοπιροιπάεά πνου]ά Ῥε (λε 5αππε απά ἴἶνε ἆἱδ- 
ΦΙΠηΙ]αΓ----τὸ αὐτὸ απά τὸ έἕτερον. 

496) 31. εἰς κύκλον κατέκαμψεν] ΟΡ. 7ήμαει, 36 Ο, ταύτην οὖν τὴν 
ἐύστασιν πᾶσαν, διπλῆν κατὰ µῆκος σχίσας µέσην πρὸς µέσην ἑκατέραν ἀλλήλαις 

οἷον Χ προσβαλὼν κατέκαμψεν εἰς κύκλον, ξυνάψας αὐταῖς τε καὶ ἀλλήλαις ἐν τῷ 
καταντικρὺ τῆς πβοσβωής, καὶ τῇ κατὰ ταὐτὰ καὶ ἐν ταὐτῷ περγομν κωήσει 

πέριξ αὐτὰς ἔλαβε, καὶ τὸν μὲν έξω τὸν ὃ) ἐντὸς ἐποιεῖτο τῶν κώκλας. τὴν μὲν οὖν 

ἔξω φορὰν ἐπεφήμισεν εἶναι τῆς τἀυτοῦ φύσεως, τὴν δ) ἐντὸς τῆς θατέρου. 

Φ12. 4073 3. τὴν γὰρ τοῦ παντὸς δῆλον ὅτι τοιαύτην εἶναι βούλεται οἷόν ποτ᾽ ἐστὶν 

ὁ καλούμενος νοῦς] 9ο Ττεπάε]εηριτρ αρρτορτίαίε]γ ααοίο5 ΡΠΙΙροηα5 α5 5Ώεν/- 

ἵηςρ {παί ἵπ Αγὶς(οί]ε”5 νίενν {6ᾶδοη α5 βπάϊης Ιδε]έ ἵπ Πίπας, απά 5ο οοπαπς 

Ῥαε]ς {ο {πε Ρροῖπί αἲ νΠίς] 1 φατίεᾶ, τηὶρ]ί Ῥε τεργεςεπίεά αξ α οἶτε]ε---ή δὲ 

τῆς λογικῆς ψυχῆς κίνησις κύκλος τις εἶναι ἔοικεν ὅτι τε ἐνεργεῖ καὶ ἐφιστάνει καὶ 

αὐτὴ ἑαυτὴν γιγνώσκει' αὐτὴ περὶ αὐτὴν ζητοῦσά τε καὶ εὑρίσκουσα. Έοτ ἴπε 

τεβδοη, ἃ5 Ττεπάε]επριατρ τοπιατ]κς, ἵπ ἐλϊπκίησ ἆοες ποῖ τεδί 5α8ἱδβεά νε] 

ἴπε {οτπῃς οἱ 56ῃ56, Ὀιί 5εε]κς {ο ἀΐδοονει {είν Ίανν απά Ῥτἰποίρ]ε, απά ἵη 50 

ἀοίης βπάς Ιί5ε] επιροάϊαά ἵη οχἰεγηα] οΏ]εοίς. 

δ 13. 497" 6. τούτων γὰρ ἡ κίνησις οὐ κυκλοφορία] ΤΠε αςοβίοΏ οί 5εΏ5ε απά 

αβρρείῖίε οαηηοῖ, 5 ΓΕΔΡΟΏ ΠΙΥ (56ς ποίε ΟΠ 4973 3) Ῥε ἀεεοτίρεά ας ἴἶναί οί 

α οἶτοιε ο: τενο]αίίοη : ταίπει {πε οὐ]εοίς ο{ 5εη5ο σιτῖκε προη ἴπε 8εη5ε 

ἀἰτεοι]γ απά υπίΠπεατΙγ: απά αρρείῖίο α5 5ιοἩ Ρτεδςες σίταἰσηί οἩη ἴο {πα 

Ππππεάϊαίε οΡ]εεί5 οἱ 1{5 στα(ἱβοαίίοη. ἳ 

407" 1ο. πῶς γὰρ δὴ καὶ νοήσει μέγεθος ὤν; πότερον καθόλου ἢ ὀτφοῦν τῶν 

µορίων τῶν αὑτοῦ;] 9ο Ττεηά. επιεπάεἆ {πε τεαάῖπρ αἀορίεά ΒΥ Βε]]κετ---μέγεθος 

ὢν ὁτφοῦν τῶν µορίων τῶν αὑτοῦ. Τοτβίτ]κ ΙΠ Ῥίαςε Οἱ καθόλου νου]ά τεαὰ 

καθ’ ὅλον ΝΠΙΕΙΣ Ῥοί] Θθἰπιρ]οῖας απά Ῥ]]οροπας 5ο ἵπ {Πεῖγ ραίαρμταςε : 

απά Τς ΠΙΓίΠΕΓ Ἰηδετί θιγὼν αἴίετ καθ ὅλον. Βαϊ ἰλπὶς αἀάῑίοη 58επης 

ΠΠηεςΘΡΣάΤΥ---ἴλαί Θιγγάνων οσσΙΤ5 ἵη {πο εχραπἀεά Ρραίαρηταςε οἱ Ταεπηϊδεῖας 

ηΟ ΨαΥ ππακες Τί ρατιϊοι]ατ]γ Π]κε]γ ε]λαί Τὲ οσοσυτγεά 1π {πα εοπἰτασίεᾶ {εχί ος 

Ατϊφίοί]ε. Ῥι5επιΙ] γνου]ά τεαά ὀτφοῦν µορίῳ τῶν αἰτοῦ; µορίφ. 

ὁ 14. 497319. ἀναγκαῖον δὲ τὸν νοῦν εἶναι τὸν κύκλον τοῦτον] Ἠετε, α5 Ττε- 

ἀε]επριτρ τεπιαΓ]ς, επιρηαςί5 πιὰςί ὃε ]αϊά οἨΏ τοῦτον---α οἴτε]ε οἳ 5 Ἰπά, 1.Ε. 

θημεραρὰ Ιῃ πηαϊίετ. ΟΡ. Ἑήάμονμςη : τὸ γὰρ τοῦτον δεικτικὸν τὸ πα 
αὐτὸ σηµαίνει τοῦτο γάρ ἐστι τὺ δεικνύμενον. 

δ 15. 497" 22. οὗ ἡ τοιαύτη περιφορὰνόησις] Τουίτῖ]ς νου]ά τε]εοί νόησις α5 
8η ο... ΟΓ περιφορά. Τμο 5επίεηςεε {ο]ονίης ε νου]ά τερατὰ α5 

Ιπίειτοραίϊνε, ἵπ αεοοτάαπος γη] οἰππρμοῖας απά Ῥπήοροπας) «οπιπηεηίατγ 

οἱ ν/ ποπ ἴἩε {ΟΓΠΙΕΓ 58Υ5 ἐρωτᾷ οὖν τί ἀεὶ νοήσει, αηΏᾶ ἴλε Ἰαΐΐει τί οὖν τοῦτό 
ἐστι. Ἡοε τεαἆς αεοοτάἰηρΙγ δὴ τί. 

407” 23. τῶν μὲν γὰρ πρακτικών νοήσεων ἔστι πέρατα] Τὴηε ἔοτος οἱ {λὶ5 

Ραταρταρ] ἵ ἐπαί ν/μ]]ε α εἶτο]ε ανναγς τεῖατης Ῥαε]ς Ιπίο δε] απἀ 5ο πενετ 
οο1η65 {ο ἃ 5ίορ, (πουρμέ οη {πα οοΏίτατγ, νπεί]λατ 1έ Ῥ6 Ρταςίϊσα] ος 5ρθοι- 

Ἰαϊϊνε ἵ5 εδεπ/ἶα]]1γ Ῥουπάεά απά ἀείετπιπεά. ΤΠε ρταςείῖσα] τεβδοη 5 5ο 

Ῥεσαιαςε ἴέ αἶναγς Ριίς5 Ῥείοτε Ι{5ε]{ αηΏ επἆ ΟΥ τέλος ἵη ψπῖς]ι Τε Γεςίς απάᾶ {πε 

| 
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ἳ 
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“Ίνα ΤΕΒΣΟΠ ἶ5δ 5ο Ῥεοαίδα 5ιοἩ σεα5οΠ τεδοῖνες ΙίδεΙ Ιπίο οεἰί]μες 
ο ος ἀεπιοηφίταίίοη, απά Ῥοῖ] ἴἩοςα {ογπι5 οἱ γεασοπίης αγ εδοεη{ἰα]]γ 

Ώεβπ]ίοη 5 εν]άεπί]γ 5ο; απά ἀεπιοηδίταίϊοπ {ποιρ] ἵπ 5γ]]ορί5πι 
Υ αρρεαι αἲ πιος αἱποδί α οἶτο]ε ἵπ ὙλῖοὮ {με οοπο]αδίοι Ῥτίηςς 5 

κ το ἴπε ργεπηίσσες, ἶ5 5511] ε5ςεπ/{ἱα]]γ α ἰταϊσ]Ώι{οτννατά ἀῑτεοί πιονεπηεηί ἵη 

ο 1 Ίνα αάναποςἙ {ΟΠΠ ργεπηῖςς {ο οοπο]αδίοη. 
πεὮ αη αεσοιπί οἱ {Πο αοίῖοη οἱ ἴλε πη]πά τείετς, ας Ττεπά. Ροῖπί5 ουί, 

το {ο 5 εκίεγπα] (Παπ Τίς Ιηννατά εἸατασίετ. Ἐκίειπα]Ι]γ ία Ῥονετ οί 

ουσΏῖ «αηποί Ῥειμαρς Ῥε τερτεδεπἰεά α5 α εἶτε]ε: Ῥαὲ ἵπ 15 {απάατπεπία] 
επδεη!]α] εἸατασίετ {πο Ῥτοσεςς οἱ οοσπίΊοη πιαΥ Ῥε τερτοδεπίεά α5 α 

ἵη ΝΠΙΕἩ Τεβδοη ἀϊδοονεις ἴπαί ἴα ποτά νο αἲ σίατῖηςσ ννας 
εά {ο Τε, ἶ5 τεα]]γ οη]γ ἴμε οῬ]εοίῖνε αδρεοί οἱ {παί ν/π]οῖ Τε 1{5ε]Ε Πο]άς 

οἱ, 5ο ἴλαί {]ε νοῦν, απά {πε νοητὸν Ώεεοππε Ιάεηίῖσα]. (Ορ. είαβή. Λ. 
72) 20, αὐτὸν δὲ νοεῖ ὁ νοῦς κατὰ µετάληψιν τοῦ νοητοῦ. νοητὸς γὰρ γίγνεται 

“καὶ νοῶν, ὥστε ταὐτὸν νοῦς καὶ νοητόν΄ τὸ γὰρ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς 
ίας νοῦς. 

ασ]ί, Απδίοί]ε ππεαῃς, ἤχες οΡ]εοί5 απάἆ οἨεοῖς {πα Βικ οἱ 5εῃ56. ϱΡ. 
ή. «4λαζ. ΤΠ. 19, Ῥ. 1οοῦ 1, νΊετε Αγὶςίοϊ]ε ἀεδοτῖρίης {πε νγαγ ἵπ υΠῖο] ος 

π]εάσε σταάμα]]γ Ῥι]άς Ιδε] αρ ουί οἳ ἴπε ρατίοι]αι οἱ 56Ώ5ε ὮΥ 
ἠἴπσ απάἀ ννὶάεπίπσ 5οπις Ρεγππαπεπέ οεηίτ6, 54Υ5 πάλιν δ) ἐν τούτοις ἵσταται 

« ἂν τὰ ἁμερῇ στῇ καὶ τὰ καθόλου, οἷον τοιονδὶ ζῴον, ἕως ζφον. Ττεπάεϊει- 

πτο νγε]] «οπΊρατες Ῥ]αΐο, Ἀλαείο, 96 Β, ἐκ δὲ µνήµης καὶ δόξης λαβούσης τὸ 
κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην. ΟΡ. αἶσο ϱΛγοίσε, ΥΠ. 3, 247) 4, τῷ 

οσο "καὶ στῆναι ην διάνοιαν ἐπίστασθαι καὶ Φρονἒιν λέγομεν, απά 

οὔζεμ. ΧΧΧ. 14, 956) ας, ἡ ἐπιστήμη δοκεῖ εἶναι ὅτι τὴν ψυχὴν ἵστησω. 
) τ8, 497" 34- ἀλλὰ μὴν οὐδὲ µακάριον] ϱΡρ. 2ε (εί Ἡ. 1, 2543 35, οὐδὲ 

Ἶρ τῆς ψυχῆς οἷόν τ᾽ εἶναι τὴν ποἰάντην ζφὴν ἄλυπον καὶ µακάριον...ἀλλ᾽ ἀναγκαῖον 

τινος μα γέχον αὐτὴν ἀίδιον καὶ ἄτρυτον. 

4070 1. εἰ δ) ἐστὶν ἡ κίνησις αὐτῆς μὴ οὐσία, παρὰ φύσιν ἂν κινοῖτο] Τους 
Επ]η]κ5 ἴνε ννοτάς οοτταρί, απά 5Ἴρροδες Αγκίοί]ε {ο Ἠανε νγΙίεη ᾗ οὐσία. 

"ΤΗΙ5 αΏδεπος οἱ {πα περαίῖνα 56επ]5 {ο 50Π16 εχίεηί γναγγαπἰεά ὮΥ ενα ον 
Ῥμταςε οἱ ΤΠεπιίκεμς, οἱ δὲ τὴν κφηώ οὐσίαν αὐτοῦ ποιοῦντες, φύσιν αὐτοῦ 
᾿ ποιοῦσι τὴν ᾿λυμαινομένην ταῖς ἐνεργείαιο. Βμί {πε πεσα(ϊνε οαηπ 1 ἰΠῖη]ς Ῥε 

εχρ]αίποὰ ΡΥ νἰενίπρ {πε ατραπιεηί α5 οἱ {μαί ἀῑα]εοιῖσα] Ἰεῑπά νο] 15 οδ- 
'τοπιατγ ἵπ Ατίκοίϊε. Απϊκίοί]ε, ἴλαί ἶ5, Ίας φαἱά [αι ἴπῖς αθθἰσηα!ίοη ος 

ππονεππεηί {ο {πε παπά πιακες Ιῖ ΠΠΠΑΡΡΥ απἀά ΙπεᾶδΥ. ῬΒυιί, Ἡε 5Ἴρροςδε5 

8οπιε Ο0Π8 {ο οῬ]εοί, είς πιονεππεπί πεεά ποί Ῥε τερατάεά α5 οοηςἑα(ἶηρ 1τ5 

65βεηςς. Ατἰκίοί]ε ἴπεπ τερ]ίες ἵπ {Πε ννοτάς ν/ΠπῖοὮ νε ατα οοηφϊἀςτίης, απά 

Ἀδδετίς [ναί 1 {λῖ5 πιονεπιεηί Ῥο ποί {πα εβδεπ{ία] παίιτε οἳ {νε τηἰπά, Ίνα αἴς 

Ἰαπάεά ἵπ αποϊ]Ἰοι ἀϊβῆοι]ίγ, Ώεσαιδα {λὶ πιονεπιοπέ πιισί {ση Ώς τερατάεά 
α5 υπηπαίυτα]: απἀ ἰ(πεγείοτε Ἱεαάϊπρ {ο ρτεαίετ ΄ απλαρρίπεςς᾽ (Παπ γνας ἴμα 
οοἴ]ει «αρρος/ΐοη. 

ο δ το. 40704. βέλτιον τῷ νῷ μὴ μετὰ σώματος εἶναι] Ατϊφίοί]ε ἱ5 Ίετε οοπ/{αξἶηπς 
.Ῥ]αίο ουί οἱ Ἠΐς οΜΏ ποια. ρε ΛΛαεαο 16 ΕΗ]1 οἱ Ρ8δ5ᾶΡες ν/ηῖοῖ τερατὰ 
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Ῥοάγ α5 {α Ρτϊδοη Ππετε]γ οἱ λα πηἰπᾶ, απά τεσατὰ 15 ἀειίνεταπος {ΓΟΠΗ Ἶέ5 

{ο[ίεις 45 4η ενεηπί ἀενοι!]γ {ο Ῥε γ]κ]εά {ογ. Απά 5ο Ματ, ἴε ἀοοίτίπε οἵ ἴπε 
νοτ]ά-σοι] ἵπ ἴἩο Γὔμαειο 15, 5αγς5 Ατδίοι]ς, ἱποοπδῖσίεπέ γη] λε Ρ5ΥΕΠοΙοΡΥ 

οΓ {11ο /Λαεζο. ' 
ΛΙ τεδροοί {ο Αγὶςίοί]ε ν]οῖα οτϊεϊοίσπι οἱ Ῥ]αϊο᾿5 οοποερίίοη οἑ α 

πνοτ]ά-θοι], Ζε]]ει τὶσ]]γ τεπιατ]ςς λλαί Αγςίοί]ε πας 5ίγαπρεἰγ παϊδίαἷκε {νε 

πιγ{ηίσα]. {οτπα ἵπ γλὶοἩ Ῥ]αΐο Ίας οχργεςςεά Πΐ5 νίεν. ἵερετννερ (Λεύη. 
{7µ9. ΙΧ. 56) Πο]άς γη Ατὶίοί]α εἶιαί (πα 5ου] ἶ5 {ο Ῥ]αΐο α ππαϊπεππαάσαἰ 

τηασπ]ιάε {Π 9Ρασς, απά {λαί οἱ 1έ5 οἸεππεπίς, {λε ταὐτὸν εἱρηίβες ΏΠΩΡΕΣ, ἴλα 

θάτερον 5ρᾶ06 ννλὶς] αἁπιῖί5 οἱ αἲἱ ἤβρατες, απά {λαί ἐμὶ5 5ραςε {5 {πα Ρεϊποῖρ]ε 

οἱ πποίίοη 1Π δεοοπάατγ πηπαίϊίετ, απἁ α5 5ιοἩ {πο Ἱταϊίοπα] 5ου]. Ῥαΐ να 

τεα]]γ «αηποί ἴακαε Ῥ]αΐο” οχρτεδείοης ἵπ α Πτεταὶ 5εηςδε: “ απγιπίηπς βΗΐπς 

5ραςε απἆ γείἰ ποί πιαϊρτίαΙ| οαη Ρε, α5 Ζε]]ει 5αΥ5, “πο πποτε 5δΡΗί πρ απά 

Ῥεηί Ιπίο οἶτο]ες, ἴπαη ΙΕ οαΏ Ῥε πιϊχεά ἵπ α οα]άτον 3 (7ὔμαειεα, 41 Ὦ). 

ΤΠε τεα] πιεαπῖης οἱ Ρ]αΐο)5 οοποερίίοη 145, α5 Ζε]]ετ τεπιατ]ς5, {ο εχρ]αῖη. 
ἴπε οοπηεοίίοη Ῥείνεεη {πε Ιάεα οἨη {Πε οπε δἱάε, απά ἴπε ΡΠΕΠΟΠΠΕΠΟΠ οἩὐ {πε 

οίμετ. βιο] αη εχρ]απαίοτγ οοποερίίοη Ῥ]αΐο {ουπά ἵηπ πιαίπεπια(ῖσα] Ρτο- 

Ροτίίοης, ΥΠΙςἩ, 5ο {ο 5ρεα]ς, πε ]οσα]ίζεά ἵπ α ννοτ]ά-δοι]. ]αδί ίπεη ας ἵπ {πα 

Λεβιζζὲς Τε ἱ5 (πτοιρῃ ππαϊΠεπια(ίο5 (διάνοια ΟΙ ἀριθμητικὴ) ναί ἴπε παπά 

Ρτοσεαάς {Τοπ 56ηΏ5ε {ο ἰποισ]Ώίέ, 5ο ςἰπι]]ατ]γ ἴλε γνοτ]ά-δουι] οοπίαίης νη(ίη. 

Ι{5ε]{ {ηε νετγ Ῥγοροτίίοης ν/πΙοὮ αγε αἶδο {πε οοηςΗ(αεηίς οἱ εχἰσίεηςθ. Τηἱ5 

ννοτ]ᾳ-5οι] ἵ5 ἵηπ {αοί {λε πηεαης ὮΥ ΥνΠῖο]Ὦ τεᾶαδοπ ἱπιρατίς Ι5ε]{ {ο ἴπε «οἵ- 

Ροτσα]---ίπο Ιπάιδρεηδαδ]ο Ιπίεγπιεάϊαίϊησ Ῥτϊποϊρ]ε Ῥείνεεη ἴπε απίνειδα] 

Ἱάεα απά {πε εχἰςίίησ Ρρατίϊου]αγς ο{5εᾳῃ56. Ἠεποε ἴ1ε νγοτ]ά-5οι], ας 5ίαπάΐης 

τηϊάνναγ Ῥείννεεη {πο 5εηδῖρ]ε απάἁ ἴπαε ΙἸάεα], ρατιοϊραίες ἵηπ Ῥοιμ, Τί 15 

εοπιρουπάεἆ ΟΓ οὐσία ἀμέριστος απά Οἱ οὐσία µεριστή---ἴλαί ἶ5, Τε εοπαὈίπες {πε 

Ώοη-δεηδίΡ]ε Ιάεα απ {Πε 5εηςῖρ]ο ΡΠΕΠΟΠΙεΠΟΠ ΒΡΥ υπίίης ἵπ Ιέδε]ί ἴἶε 

βρεεῖῃο απα](ίες οἱ Ῥοίπ. « Ι{ 5ίαπάἆς ονεΓ ασαϊησί ἴπε πη]παϊεεά ππα]Ηρ]Ηοἵεγ 

ο{ ΡΠεΠοΙπεηΠα ας ἴί5 Ιάεαὶ απΙΥ : αραῖησί 15 ]ανν]εςς ν]οϊςδιάε α5 ἴμε Ρεί- 

παηεηί εἰεπιεηί ν/πΙοὮ Ιπιτοάισες Ιπίο Ιὲ βχεά Ρτοροτίίοη απά Ιαν” (Ζε]]ετ, 

}ὐαΐο αλά οὐ 4επάςΗΥ, Επρ]Ι5ι Τταῃς. Ρ. 346). 

ὁ 22. 407) 13. συμβαίνει καὶ τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν περὶ ψυχῆς] 

ὈὉπάετ (5 νου]ά Ῥε Ιπο]αάεά αἱ] {Ππεοτῖες οἱ (ταηςπηΙρταΓΙοη ΟΓ µετεμψύχωσις. 

ᾧ 23. 407) 24. ὥσπερ εἴτις φαίη τὴν τεκτονικὴν εἰς αὐλοὺς ἐνδυέσθαι] ὪΠαίενετ 

Ῥε {πε εταεέ πιεαπῖπς οἱ ελί5, ἴπε σεπετα] 5εη5ο ενἰάεπί]γ ἶ5 (λαί οἱ απ 

{0021671015 εο)1ες{{011---ᾱ απῖοη οἱ Ιποοπιρίπαβ]ες. ΤΠεπηϊδας Ῥτίηςς (Πῖς 

ουί 1] πποτε σ]ατίπο]γ ὮΥ Ἠϊς ραταρΏταδε: ὥσπερ εἴ τις Φαίη ες αὐλοὺς 

ἐνδύεσθαι τὴν ὑφαντικὴν ἢ τὴν χαλκευτικὴν εἷς κερκίδα. ΤΠε οτ]οίδπα, α5 

Ττεπάε]επιτρ τεπ]αΓίς, αἰγεαάγ απ[]οἱραίες Αιὶςίοί]ε΄5 οοποερίίοη ο{ {πε 5ου] 

5 8η ἐντελέχεια οἱ ἴπε Ῥοάγ. ΤΠϊ5 ἶ5 ὈτουρΏί οί νγε]] ἵπ ίππο οοπηππεηίατγ ος 

ῬΠΙΙοροπί5, νο δαγ5: “ ἘαςοἩ ο {πε ρατῖς 5 οπατασίετῖζεᾶ ποῖ ὮΥ {πε πιετε 

Ρδγελίσαἱ αοἲϊνΙίγ ποτ ὮΥ {λε ππετε οοΓροτεαί οοπιρἰπα[ίοη, Ῥαΐ ὮΥ {ἶιε ἴννο ἵπ 

απίοη. ΤΗας, 6.65. ἴ]ε εγε ἵ5 ποῖ 5ΙπιρΙγ {πο ο{σαΏ οοηδίδείης οἱ 51ο] απά 

5ιοὮ ΠΙΕΠΙΡΓαΠΕς, Ῥμὲ οἱ ἴποδε ΠΠεΠΙΡΓαΠες αἶοπς υΙΙ 5µοἩ απά 5ος α 

Ρ5γε]ίσαἱ «αραςΙ(γ. 

- 
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α 
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6ΗΑΡΤΕΕ 1ΙνΝ. 

ο Της εοπρἰάσταιίοη οἱ {με Ἱηεῖπιαίο τε]αίῖοη Ῥείνεεη {Πε 5ου] απά Ῥοάγ 
ο ϱνι νίοῖ ἴνο επίτά ελαρίετ εἰο5εά) Ἰεαὰς Απὶςίο]ε ἴο εχαπιίπε {]ο ΙΊΘΟΣΥ 
ο πυλῖεὮ τερατάς 5ου] α5 α ΠαΓΠπΙοΏΥ. ΈΤΟΠΙ Επ Ώς 5οππεν/]λαί Ἱττερι]ατ]γ ρτο- 

α εθεᾶς (5 ϱ) {ο ἀῑδομςς {λε βίπεςς ΟΓ πιοίίοη α5 4Π ΕΧΡΓΕΡΡΙΟΠ {ΟΥ ἀοεοοίης 
τις αοϊῖοη οἱ ἴἩε παπά απά ἴπεη Επαϊ]γ {Π ὃ 16 Ἡο εχαπη]πες {πα νίαν; υνΏίο]ι 
... παῖπά γη ΠΙΠΙΝΕΓ. 

δι. 497) 2δ. πιθανὴ μὲν πολλοῖς] ΤΙε οχρτοσείοι ἶ5 {αἷκεη {Γοπα {πα Λακάο, 
ον 86 Ὁ, α5 οροπις τεπηϊπάς 5: καὶ ὁ ἐν τῷ Φαίδωνι Σίμμιας Φησὶν ὡς 

Ὁ οὐδὲν οὕτως αὐτῷ περὶ ψυχῆς πιθανὸς φαίνοιτο λόγος ὡς ὁ λέγων αὐτὴν ἁρμονίαν. 

ο 4070209. λόγους δ ὥσπερ εὐθύνας δεδωκυῖα καὶ τοῖς ἐν κοινῷ γινομένοις 
λόγοι] Έειπαγς (72ἱαζᾳσε, Ρ. 14) ἀϊδοιδδες {Πί5 Ρα5ραρε, απά οοπἰεπάς Εἶαί 
λόγους διδόναι ἵ5 ποί α (τεε]κ Ιάΐοπα, 5ο Εἶναί ννε 5Που]ά (νι Τουφίτί]ς) αἱ ]εαςί 
'τομὰ λόγον διδόναι. Ῥωαί {αιτίες ενεη αἴτετ εῖς αἰίεταίίοη Ἆας Ῥεεη ππαάς, Ἡς 
ἀἴδοονεις ἀἰβου]ίες ἵπ {Ἡο εχρτοδδίοη. ΊΤΠε ΕΟΙΠ15 λόγον διδόναι απάὰ εὐθύνας 
διδόναι ατ6, Ἡα πιαϊηίαίης, ἱποοηδίςίεηί ΨῖἩ οπε αποίµετ, {πε {οΓπ1εΓ Ῥεΐησ 
Ἅδοά οἱ εἰεατῖπρ οπε’5 5εἰέ, τε Ἰαΐίετ οἱ Ρεῖπςρ ριπίσῃεά {οί αη οἩεπος. Ἡςε 

-πνου]ά ἴπετείοτε ΟΠΕ λόγους δ. ῬΒαί ἵη ἰλαί οΏδε ὥσπερ ἶ5 Ιεί ταί]λοτ 
- νλοιί απηγίλίης ἴο εχρ]αίη 1έ: νε 5Ποι]ά τεαιίτε {ο τεαὰ εὐθύνας δ ὥσπερ 
εἰπεῖν δεδωκυῖα. Τῖ γνου]ά 5εεπι ἴΠεη {]ιαί λόγους πιιςί Ῥε τείαϊπες, απά {με 

-'. ρταπηπιαϊῖσα] ΡεγνειςΙ{γ οἱ {λε Ρ]ιταί παΥ Ῥε εχρ]αϊπεά α5 α{έγαείεῶ (ίο δε απ 
4 {αςἩϊοπεά ννοτά) Ιπίο {πε πιπιδετ οἱ {πε {ο]]ονίηςφ Ὑογά. Απά 5ιΓα]γ 

εὐθύνη Ῥείηρ α ]ιάϊείαὶ οχαπἰπαίοη ἵπ ΝΠίςὮ α πηαρϊσίγαϊο 6ανο αη αοσοιπί ο{ 
οοπάμοί πΊαΥγ ὃε αρρ]εά εαιια]1γ {ο απ επαΙτΥγ ν/πῖοὮ οοπάεπηηεᾶ, απά αη 

παῖτγ υΏ]ο] αοφιτίεᾶ. ΤΠπεπιϊδεας ΡαταρΏταδες: δεδωκυῖα δὲ εὐθύνας καὶ 
ἐξητασμένη καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις. 1π εοπδε(ιιεηοῬ ος {Πῖ5, 
'Τοτςίτῖ]ς πια]ες {πε 5ασσεςίῖοη {λαί ἴπε οτἰσίπα] {εχί πιαςί Ἠανε οοπίαϊπας {πα 
πνοτάς καὶ ἐν ἰδίοις, Όαί βπαΙΙγ 5εί(]ες (λαῖ καὶ Ῥείοτο τοῖς λόγοις ΊπεαἨς δ{ζα)η. 

... Γος νε ἀῑβετεπί Ιπίετρτείαίίοης {Παί π]αΥ Ῥε ρίνεη ο {]ιε ἐν κοινῷ γιγνό- 
μενοι λόγοι 56ε Βειπαγς) εχλαισίϊνε {πεαϊῖσε οἨ {πα α]οριιος ο{ Απίείοι]ο, 

Ῥειπαγς (ρετπαρς τίση:]γ εποις!) Ιάεπιβες {θ λόγοι ἵη ᾳαεδίίοη νν]ε] νν]αί 

ατα οἴπετννδε οα]]εά ἐξωτερικοί :-Όμί νοι]ά 5εεπι {ο Ῥε πηϊδίακεη ἵπ Ιάεηεϊ(γίης 
να λόγοι νε] ἀεβηῖίε νο] οί ΑπίςίοιΙε. ΤΠε ἐξωτερικοὶ λόγοι ἴο΄ νΥπῖς] 
᾿Ατϊκίοι]ε τείει5 ατα ποῖ Ιπνατίαβ]γ ννοτ]κ5 οἱ Ατϊσίοί]ε Πἰπαδει. ΎΤΠε ρίταςα 
που]ά ταῖπει αΡρεαί {ο Ἠανε οονετεά αἱ Ροραίατ υπίίηρς; απά {Πετείοτα 

ο ποιρΏ 1 Ιπο]αάες Ατὶςίοί]ε”5 ἀἰα]οριιες, ΐ ἱ5 ὮΥ πο ππεαης ποοεδσατ!]γ «0Π- 
 Ἀπεά Το ἴἨεπι. 9ο Ῥταπί] ἴαίκες {ηε εχρτεδδίοης ΙΠ Ἠΐ ποίες οη 72 (οεῇῖο, 1. 9 

ᾳ 254) απἀ }Λᾖγ5. Τν. 19 (ρ. 591): “ἐξωτερικοὶ λόγοι οὔμαά αὖτο 141Ρε/ά 

- Λαὐνοηεελές τυε]εζε οὖιε ίνες ογς{ε2ηα{έεελεη Ζτυεςῦ 11δεγ {ησελια) εἶε (56- 
-. βεποίαμά νο φεδί]άείον Ι.εμίε ἠδεγλαιρέ αιοςευβγοεΛοη τυεάεη.”. Βἰπιϊ]ατ]γ 
Ὁ Τουδτίς τείεις (πε ΡΏταςε {ο {λε ἀῑδειςσίοης ο πἹεΏ Ο{ ομ]έηγε (ος ἀῑδριίαίίο- 

΄πες αμα]ες Ποπιίπες εἰεραπίίοτγες ἱη5ίίπετα 5ο]εηί). Απά ῖς Ιπίετρτείαίῖοη 

κ. ἃ 866Π1 πεςθςδατΥ ὈοίἩ {ος {έ. Δές 1. 13 απά {είαβήγς, ιο76"2δ. Ἱπ 
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νε {ΟΓΠΊΕΙ Ρᾶ55αΡ6 Αγὶδίοί]ε αοοερίς {Ποπ {με ἐξ. λόγοι α ἀῑνίςίοη οἱ πα ππεπία] 

{αου]ες Ιπίο ταϊίοπα] απά Ἱτταοπα] : Ῥαΐ ἵη 7ε 41. ΤΠ. 9, 432" 39 ποῖςς ἴ]ιε 

ἹπαβΙΠίγ οἱ ταη]κίης 5επ5ε απάςεΓ εἴίπεγ {πα οπς Οἵ οί]πει οἱ {πα {νο {αοι]ῖςς. 
Φ51]] ποτε ἁπΠει]έ ἶ5 Τί {ο τερατά {1ε ἐξ. λόγ. α5 ποτ]κς οἱ Ατὶφίοί]ε Ἠϊπαδε]ξ ἵπ 

Ώιε 5εοοπἀ Ῥα5εδαρο. Αεϊίοί]ε πιαδί ανα νυίεη α φατργϊδίησ πάπαρες οἱ 

ἀἰα]οριες οη {πε Ιάεα] {ΠεοτΥ {ο Ῥε αΌ]ε {ο 5αγ ἴ]λαί ἴα 5αρ]εοί τεθρύλληται : 

απά τημςδί 5εοοπά1γ Ἠανε {ογπιεά α Ίου εδίπιαίε οἱ 5 οὔΏ οαραοϊξίθς {ο αΡΡΙΥ 

α Ἱα]{ οοπίεπιρίηοις γνοτά {ο Ἠΐ5 οΝ/Ώ ἀῑδοιςδίοης, 1Ι{ {]ε τείετεποε Ῥε {ο ἴἶθ 

ἀϊα]οσαες οἱ Ατὶκίοί]ε, {πε Ῥγεδεηί τείεγεπος ὙΨουμ]ά Ῥα {ο ἴα ἀῑαῖοσις 

Εὔδημος ἢ περὶ ψυχῆς---αΌοιί υίο 9698 {λαο Αρρεπάϊκ, Ἠείί, 1γίογ. 
«6747671, Ῥ. 209, τείεις ἴἩο Ργεδεηί ραδδαρε {ο ἴπα άεγης απᾶ δαρροτί5 

αραἰηςί Ἐοςε (4745. ἢΒοειῶσβίςγ. Ῥ. 58) ἴπα Απφίοίε]απ «Ἠατασίοτ οἱ ἴἶπε 

ἀἰα]οριςε α5 Ργεδετνεά {ΟΥ 5. 

οἰπηρ]οἷας απάεικίαπάς Αγὶςίοί]ε {ο Ῥε τε/[αεττῖης α5 πηΙΕἩ {ο {πα Λλαείοα5 

ο Ἠϊς ΟΝΏ ἀἴα]οριε ΑάεΗΜ5: αἰνιτόμενος μὲν ἴσως καὶ τοὺς ἐν Φαίδωνι, 

λέγων δὲ καὶ τοὺς ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ διαλόγῳ τῷ Εὐδήμῳ γραφέντας ἐλεγκτικοὺς 
τῆς ἁρμονίας. Ῥηϊοροπις αιοίες {τοπι {μα {ες α Ῥαδδ8ρο ἵπ γηλ]οὮ 

Απϊκίοί]ε οτ]ἶοῖζες {πε Ιἀεπιϊβοαίίοη οἱ παπά πνἩ ἨατπιοπΥ ὮΥ {λα 5.18 

αΡρεα] {ο ΡῃηγείσαΙ Ἠεα]ί] α5 Ἠετε (ας. 43, 1452" ϐ) : τῇ ἁρμονίᾳ, φησί, του 

σώματος ἐναντίον ἐστὶν ἡ ἀναρμοστία τοῦ σώματος, ἀναρμοστία δὲ τοῦ ἐμψύχου 

σώματος νόσος καὶ ἀσθένεια καὶ αἶσχος' ὧν τὸ μὲν ἀσυμμετρία τῶν στοιχείων ἡ 

νόσος, τὸ δὲ τῶν ὁμοιομερῶν ἡ ἀσθένεια, τὸ δὲ τῶν ὀργανικῶν τὸ αἶσχος' εἰ τοίνυν 

ἡ ἀναρμοστία νόσος Καὶ ἀσθένεια καὶ αἴσχος, ἡ ἁρμονία ἄρα ὑγιεία καὶ ἰσχὺς καὶ 

κάλλος ψυχὴ δὲ οὐδέν ἐστι τούτων οὔτε ὑγιεία φημὶ οὔτε ἰσχὺς οὔτε κάλλος" 

ψυχὴν γὰρ εἶχε καὶ ὁ Θερσίτης αἴσχιστος ὤν᾿ οὐκ ἄρα ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἁρμονία. 

ΤΠε τείεΓεηςε Ἠούνενετ Ίετε ἶ5 ρτοβαΡδΙγ πιαϊη]γ {ο {πε ΦΛαεάο οἳ Ῥ]αϊΐο, 

ρατίιοι]ατ]γ Ῥ. 92. ταῦτά σοι συμβαίνει λέγειν ὅταν φᾗς μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν 

καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶδός τε καὶ σώμα ἀφικέσθαι εἶναι δ' αὐτὴν ξυγκειµένην ἐκ τῶν 

οὐδέπω ὄντων. οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ σοι τοιοῦτόν ἐστιν, ᾧ ἀπεικάζεις κ.τ.λ. 

ὃ 5. 4985. ἔτι δ' εἰ λέγομεν τὴν ἁρμονίαν εἰς δύο ἀποβλέποντες] Ῥοπϊϊσ 

(ή627ές, ΥΠ. 431) Ροῖηίς5 οί (λαί (5 ατριπιεηί οη]γ τερεαίς {πε Πτδί ατριι- 

πηεηί ΊΏ πΠΙς] {ηε πιεαπίηρς Οἱ ἁρμονία ατε διπηϊ]ατ]γ ἀῑδιπρι]ς]εά (καίτοι ἡ 

μὲν ἁρμονία λόγος τίς ἐστι τῶν µιχθέντων ἢ σύνθεσις), απά 5αρσεςίς {μαί (πα 

τερεΙῖοη 5 ἆπε {ο {Ίε {αἴ]ατε οἱ {λε εἀ[ίος οἱ {πε 72ε 4Η. ἵο Ἱποοτροταίε ἴπα 

5Ώοτίες νη(Ἡ πε {111 δίαίεππεηί οἱ {πε ογ]οίςπῃ. 

ῥδ. 498" 24. εἰ δ' ἐστὶν ἕτερον ἡ ψυχὴ τῆς µίξεως] ΤΓΗΐ5 ρα55α8686 ΤΠΑΥ Ῥεσί Ῥο 

ππάετσίοοά α5 α ἀῑα]οοίϊοα] δίαίεπιεηί οἱ ἴπαο ἁβου]είες υνπῖοὮ αξεπά οἩ {πα 

οοπηίτατγ Ἠγροίμερίς. Αεϊκίοί]ε Ίας Ῥεεη 5ο {αγ ατριῖης αραϊηςί {πε νίεν; ἴλαί 

ἴπε σοι] 15 ἵΏ ἨΑΓΠΙΟΠΥ : ἴε Ἰα5, Ἡς 58Υ5, τοιαύτας ἀπορίας: ΠΟΝΙ, Ἡς {πτη5 

τουπά απά Ροϊηί5 ουί ν]αί οαη Ῥε 5α]ά Ίπ {ανοιχ οἱ ἴ1ε νίανν, 9ΠοΓί]γ, α5 
Ῥοπίίζ 9ᾳ4Υ5, ἴηἩο Ῥᾶδδασε «ΟΠΏε5 {ο ἐλῖδ. 1 νο σἶνο πρ ἴμε νῖενν νηα]ο]ι 

τερατᾶς ἴε 5ος] α5 α ΠαΙΙΠΟΠΥ οἱ {πε Ῥοάγ ἴε ἶ5 ἀϊβπου]ε {ο ππάεισίαπἁ νΥγ 

5ου] αηπἀ Ῥοάυ ατε οοππεοίεά ἵηπ {πείς ἀῑδεο]μίίοη 5ο ναί γπεη ἴΊε Ῥοάγ ἶ5 

ἀῑδεο]νεά {πε 5ου] οεαςες {ο εχῖςί, ΨΊεη {1ε 5ου] ἀερατίς ἴπε Ῥοάγ {5 ἀεδίτογεά. 

Ορ. ΤΠεπιϊδα5 (Θρεηρε], Ρ. 46), ὅτι μὲν οὖν οἱ λέγοντες ἁρμονίαν τὴν ψυχὴν 
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: ἐγγὺς ἄγαν οὔτε πόρρω τῆς ἀληθείας βάλλειν ἂν δόξειαν καὶ ἐκ τῶν νῦν εἴρη- 

ων καὶ ἐκ τῶν ἐν ἄλλοις δήλόν ἐστι, πιθανότητα δὲ πολλὴν ὁ λόγος ἔχει καθάπερ 

. διὰ τί τούτων Φθειρομένων φθείρεται εὐθὺς ἡ ψυχή. Τε Ῥτοβ]επι 
'οἴ]ε Ἠήπιδε]{ 5οἶνες ὮΥ Πΐ5 οοπεερ!ίοη οἱ {μα 5ο] α5 ἐντελέχεια οἱ Ῥοάγ. 

Τουςιτῖ]ς τερατάς ἴἶιε ρᾶ55ασ6 {Γοπι ἀπαιτήσειε ἴο ἀπολειπούσης (18 {ο 29), α5 
τε] ρατεπίπμείϊσαἱ απἀ οοπβπεὰ ἴο α οτοίσπι οἱ ἴπα ἀοοϊτίπε οί Έπιρε- 
5: 50 ἴ]αί ἴπα Ἱνοτάς ὅτι μὲν οὖν οὔθ' ἁρμονίαν οἷόν τ᾽ εἶναι τὴν ψυχὴν 

’ ἴα]κε αρ {με ἀἰδηποιῖνε ατριπηεηί5 αἀάιεεά ἵηπ ὃξ 2--6. Βιί ἴ]λουρ] 

5 5οπηεν/]λαί 5ἱππρ]ίῇες {πε αγσιπιεηί, 1ξ νγοι]ά 5εείη {Παῖ ΥΠ {πα οπΗεῖσπι 

᾿ πια ἀοεϊτῖπες οἱ Ἐπιρεάοσ]ες Ατςιοί]ε Ῥ]επάς ἀπορίαι οἳ γν]άετ ἱπιροτί. 
οηβηίης {πε Ρ8»5ασε επ{Ιτε]γ {ο Ἐπιρεάοςσ]ες, Νο πηαδί απἀςετδίαπά Απὶςίοϊ]ε 
'δαγίηςσ ἴπαί ἴπε αιεδίοη απάετ ἀἰδειδδίοη οαπποί Ῥε δεί]εὰ, πο πιαίίες 
Ἰείμεχ νε τερατά {πε 5ου] ας {λε 5απΏο ν(Ἡ {Πε λόγος τῆς µίξεως Οἱ ας ἀῑ[ει- 

{ {γοπι {ε. 
“4085 25. τί δή ποτε ἅμα τῷ σαρκὶ εἶναι ἀναιρεῖται;] Ττεπάε]επδασᾳ, πο]άϊπο 

τὸ εἶναι τείεις αἶνγαγς {ο ἴπε ἱπιπιαίϊετία] ποῖῖοη οί απ οΡ]εοί, 5 ρεγρ]εχεά 

. αἲ ἴ]νε {αοῖ ἴμαῖ ννο Ώανα Ἠστο ἅμα τῷ εἶναι ἵη Ρίαος Ο{ ἅμα τῇ σαρκί. Βιί ἵξ ννα 

' απάειδίαπά ἴε νγοτά ας τε[ειτίΏᾳ, αἲ ]εαδί ἵη ΠΙΔΏΥ 63565, 5ΙΠΙΡΙΥ {ο {πε ο0Π- 

᾿οτεῖε εχί5ίεποε ος Ῥείπρ οί α ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ πο ἀἰ[που]ίγ ν]] ατῖ5α. ῬΠήοροπας 
ΠΠηΕΠί5 : τούτων γὰρ (μορίων) οὗτινος ἀναιρεθέντος συναναιρεῖται τὸ ζῴον' οὐ 

υι οὐτινοσοῦν τῶν ὀργανικῶν. ἀναιρεῖσθαι δὲ λέγει οὐ τὸ ὑποκείμενον αὐτὸ τῶν 
ὑμοιομερῶν, ἀλλὰ τὸ εἶδος' διὸ οὐκ εἶπεν ἀναιρουμένης σαρκὸς ἀλλὰ τῷ σαρκὶ 

Ὁ. εἶναι. 
ο δτι,. 40805. εἰ γὰρ καὶ ὅτι µάλιστα τὸ λυπεῖσθαι] Ἠετε, α5 ῬμΠοροπις ροίηίς 
ους, νε Ἠανε ἴ]ε Ὀορίπίας οί α 5εηίεποε οἱ νλῖο]Ὦ ἴῑε αροἀοςῖς ἶ5 {ο Ὦε 

ο Μουπά | ἵη πα 11, τὸ δὲ λέγειν κ.τ.λ. Βοπίϊχ, 4ὲ5, «δ{αέε, Π. 22, τθαᾷς τὸ τὴν 
καρδίαν ὡδὶ κινεῖσθαι ἵπ ρίαςε οἱ ἴἶε ἀαίίνε τῷ οἨ {πα στοιπά ἴλαί πε πιρπία] 
-' Ῥπεποπιεπα ἵη αιεςίίοη αγε, ὮΥ ἴἶε αάνοσαίος ο( είς νίενν, αοίια]]γ Ιάἀεπείβεά 
ο ΝἩ πιονεπιεηί5, πο πηοτε]γ τορατάεὰ α5 οαιι5θεᾶ ΡΥ (πεπι. Ἐυτίμοτ Ἡς τεαάς 
τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἢ τὸ τοῦτο ἴσως ἢ ἕτερόν τι: ἴδε πιεαπίηᾳ ἴπεπ Ῥεΐηρ εἶναι 
'Ἠπ]κίης ἶ5 (κε {εατ, ὅτο.) α πιονεπιεηί οἱ {πε Ἠεατί ΟΥ (πιοτε 1]κεΙγ) οξ 6οΠ16- 

ο Είηρ εἶδα. 
ο δ12. 408" 13. βέλτιον γὰρ ἴσως μὴ λέγειν τὴν ψυχὴν ἐλεεῖν] ϱΡ., ἴλοιρῃ ενα 

. Ροΐπί οἱ νίενν ἵ5 5οπιεν]ναί ἀῑ[οτεπί, ε Ραγί. 4πώνιαί. Π. 7, 652" 13, ὅμοιον 
οὖν τὸ τὴν ψυχὴν εἶναι φάναι πὂρ καὶ τὸ πρίονα ἢ τρύπανον τὸν τέκτονα ἢ τὴν τεκτο- 
Ὁ ψικήν, ὅτι τὸ ἔργον Φυραίνοται ἐγγὺς ἀλλήλαν οὖσιν. 
᾿ 4908" 17. ἡ δ ἀνάμνησις ἀπ ἐκείνης ἐπὶ τὰς ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις κινήσεις ἢ 

Ὁ. μονάς] ΤΠεπιϊδία5 λομ, 51) αμκμαν α5 {ο]]οννς : ἀλλὰ πῶς λέγω κινεῖσθαι 

τὸν ἄνθρωπον τῇ ψυχῇ ; ἢ ὡς μέχρις ἐκείνης ἢ ὡς ἀπ ἐκείνης. ὅταν μὲν γὰρ τῶν 
- ο αἰσθητῶν ἀντιλαμβάνηται µέχρι τῆς ἐπὶ ἐκείνην ἀναφορᾶς τὸ σώμα κινεῖται 

ο τῶν αἰσθητηρίων εἰς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς παραπεµπόντων τὰ πάθη ἃ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν 

''. ἀνεμάξατο, ὧν ἀντιλαμβάνεται αὐτὴ ἀκίνητος µένουσα. λεγόμεθα τοίνυν τῇ ψυχῇ 

ταύτην κινεῖσθαι τὴν κίνησιν ὅτι τοῦ πάθους τῶν αἰσθητηρίων ἡ ψυχὴ ἡμῖν αἰτία καὶ 
τῆς δί αὐτῶν διαδόσεως, ἐπεὶ νεκρωθέντων Ύε τῶν ὀργάνων τὸ τοιοῦτον πάθος οὐχ 
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ἅπτεται ᾿ αἱ δὲ ἀναμνήσεις οὐκέτι μέχρις ἐκεινῆς ἀλλ᾽ ἀπ᾿ ἐκείνης' εἰς ὃ γὰρ ἐτελεύ- 

τησεν ἡ αἴσθησις, ἐντεῦθεν ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναμνήσεως ' προβάλλουσα γὰρ τὰ φαντάσματα 

ἀφ᾽ αὐτῆς ἡ ψυχὴ καὶ ταῦτα ἀνελίττουσα ἐπὶ τὴν ἀνάμνησιν ἀφικνεῖται' τῷ οὖν ἀπ' 

ἐκείνης ἄρχεσθαι τὴν προβολὴν τῶν φαντασµάτων ἣν ὡς θησαύρισµα ἔχει λεγέται ἀπ᾿ 

ἐκείνης ἡ ἀνάμνησις. εἰ δὲ μὴ κἰνησίν τις λέγοι τὰ ἐγκαταλείμματα τῶν αἰσθητῶν 
ἀλλὰ μονὴν μᾶλλον καὶ ἠρεµίας, πρός γε τὸν πάροντα λόγον οὐδὲν διοίσει. ς 

ΤΠΕ πιεαηίης ΟΓ {Πε ρ8δ5αςε ψου]ά 5εεπι {ο Ῥε ἴπεη ἀερεπάεπί προῃ ἴ]α 

{αοί ἴαί, αεοοτάῖηρ {ο Ατὶκίοί]ε, ἴπετε τεπιαίη ἵπ {πε οἵσαῃ5 Οἱ 86ῃ56 αἴίος 

ἴλο ἀἱδαρρεαταπος οἱ {πε αοίμαὶ δεησαίίοη, Ἱπιργρδδῖοης ννλ]εῃ Απσίοι]ε οα]ϊς - 

κινήσεις 8πᾷ αἶ5ο 1Π 5ενετα] Ρ]αςες μοναὶ (ο. «4λαζ, ουέ. τ. 19, 99" 36 απά ᾖ2ε - 

79071. 4613 18). Απά α5 ἀνάμνησις Ί{δε]έ 15 Π]κε α 9γ]]οσίσεῖς ρτοςεςς (2ε {ομονγ. 

2, 453’ 9) ἵπ εβεοίῖηρ τεςο]]εείῖοη (Πτουρ] απ αδφοοἰαίίοη οἱ Ιάθας 1 ρτοσθεάς 

ουἑνγαγά ας 16 1Μεγε, {ΓΟΠῃ {πε 5ου] απά {πε Ίάεα ννΏ]ο] Ώαρρεης {ο Ῥε Ργεδεπ{ {ο 

{ε, {ο {11 Ἱπιργεδδίοης ΥΥΏίοὮ αγε 5ῖοτεά αρ ἵπ {Πε 56Π56-οΓραπς απά οἱ νλ]οὮ 1 

ἶ5 η 564ΓΟΠ. 9ο Ἐτειάεπί]α], Ρ. 7. ΤτεπάεΙεπριτρ {αλες ἴ]λα Ρρ855ασε {ο ππθα. : 

εἵπαιρ]Υ {λαί {λε Ἱπιαρίπαίίοη (νΠίοὮ 15 ο]οδεῖγ οοηπεοἑεά γε] {λε τεσο]]εςίίοπ) 

οἱ αηγίμ]ης ἶ5 αοεοπιραπ]εά ὮΥ α 5εη5ιοςς Ρ]οίατε οἱ 1ΐ, 5ο {λαί ΙΓ ννε 5αΥ Ίνα 

εΩΙη]ς οἱ ναί γε Ώανε Ῥετοείνεςά νγε τεα]]γ 566 1ε, 1{ ο{ γη]αί Ίνα Ἠθατ Ίνα τεα]]γ 

ηθαι 1. Ῥιί 1ῖ5 οἱ οουΓςδε ἶ5 απῖίε ομίδιάς {πα πιεαπίης. 

δ 13. 4958) 18. ὁ δὲ νοῦς ἔοικεν ἐγγίνεσθαι] ΤῃΠε ἁτίιτι ο Απὶςίο(]ε”5 τεαδοπῖπς 

ἶ5 ἴμαί 1 πιονεπιεηί οαηποί Ῥο τίσΗ{Ιγ Ρρτεάϊοαἰεά οἱ {πε τεπιαϊπάετ οἳ {πε 

ψυχὴ, 5] Ίε5ς οαη Τί οἱ ἴἩε νοῦς ΟΓ ΤΕΔΦΟΠ. Ἐεᾶδοη ἶ6 4Ώ οὐσία, α 5ε]{- 
οοηίαἰπεά, 5ε][-εαραϊσείπρ 5Ἡσίαπος Ἱπιρ]απίεά ἔτοπι πηλοαί, απἀά ποί αἲ αἲὶ 

Ἱπβαεποεά ΒΥ {πε ππίαίίοη5 οἱ {λε Ῥοάγ : Τὲ ἶ5 ἵη {αοί ἀπαθής. Τ{ο πνοτ]ς ο 

Οπϊη]κΐηπς (νοεῖν) ΠΠΔΥ Ιπάεεά Ῥε πγεαἰκεπεά, Ῥιΐ ἴἩα (ποιρῃί Ισ ἵ5 ἴμα 

5οιγος οἱ αἱ {Ππῖς οροία(ῖοη τεηπάετς Ι{δε]{ Ιπίαοί. ΤΠε Ρᾶδ5αρα οἱ «ο156 - 

απεοἱραίες ἴπε ἀοείτίπο οἱ ε «4. ΠΠ. οο. 4 απᾶ 5, απά ΠΙΥ Ῥε οοπιρατεά 

γίἩ Όε σεη. 41. 3, 736) 2δ, λείπεται δὲ τὸν νοῦν µόνον θύραθεν ἐπεισιέναι. 

Τ]ςα πιεαπῖηπρ οἱ {πα ἸΠ]αδίταίοηῃ νΏῖσ] {οἱ]οννς ἶ5 5Ιπιρ]γ (αί Ἰηδί ας (μα 

ἀεσαγ οἱ δἱρΏί ἵηπ {πε οἷά ππεαης5 ΟΩΙΥ α ἄεσαγ ἵπ ἴμε οἴσαῃ οἱ 5ἱρ]ῃί, απἆ ποῖ 

1η {πε ὁπτικὴ δύναμις ΥΝΏΙοὮ ΕΙΠΡΙΟΥ5 16, 5ο (πα {αἶΠηπςρ οἱ ἴπε Ιπίε]Πεοίαα] 

Ροψετς ἶ5 ποϊβίης Ριΐ α ΤαΗΐπς οἱ ἴπε Ροά1γ εολάξέζοης οί ΕπουβΏί, απά ποί 

οί ἴπε Ελουρ]λί δε], ο ΤΠεπιϊδίας (Ρρεηςε], Ρ. 54) ἐξ ὧν κών ἐστι, 

καθάπερ τὴν αἴσθησιν τίθεται μὴ συμπάσχειν καμοῦσι τοῖς ὀργάνοις ὑπὸ τοῦ γήρως 

οὕτω καὶ τὸν νοῦν μὴ συγκάµνειν τῷ ἔνδον ὀργάνῳ καὶ οὐδὲ ἐπὶ τῆς αἰσθήσεως 

ἵσταται µόνης. 
498" 22. ὥστε τὸ γῆρας οὐ τῷ τὴν ψυχήν τιπεπονθέναι, ἀλλ ἐν ᾧ] Τηεπαϊςίῖις 

156 ἀῑδίατρεά αἲ ἴε οοπο]αδίοης ΝΠΙοὮ νγου]ά 5εεπι ]ορϊςα]]γ {ο {οἶ]ον ἔτοπι 

είς ἀοοίτῖίηθ. Άλ/Παί Πο]άς σοοά Ἰη {Πῖ5 ν/αγ οἱ ἴπε τεᾶδοη πηιςί Ἡς {λίη]κς 

Ἠοὶά σοοά αἶ5ο ο{ {1ε 5ου] {ακεη α5 α η]ο]ε: εἰ γὰρ τὸ γῆρας οὐκ ἐν τῷ τὴν 

Ψυχὴν πεπονθέναι ἀλλ᾽ ἐν ᾧ καθάπερ ἐν µέθαις καὶ νόσοις, εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἡ φυτικὴ 

ἀπαθὴς ἂν εἴη καὶ ἡ ψυχή καὶ διὰ τοῦτο ἀθάνατος. Ἀοι «η νε δεῖ ονεΓ {ια 

ἀἰβποι]ιγ ὮΥ 5αγῖηρ 5ἴπωρ]γ νε ῬΠί]οροηπι5, οὐ περὶ πάσης ψυχῆς αὐτῷ ὁ λόγος 

ἀλλὰ περὶ τοῦ νοῦ' καὶ τοῦτον ψυχὴν νοῦν καλεῖ. ΤΠεπιϊδεῖας ἵπ {αεί που]ά 

5οεπι τὶρΏί ἵη Πο]άίης ἴλπαί Ατὶςιοί]ε ἵ5 ποῖ 5ο πιΙοἈ Ἰαγίηςρ ἆοντπ ΑΠΥ 
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ας ἀοοίτίηες α5 ταϊδίης 5αρσες!ίίοηΏ5; νῦν γὰρ ἀποροῦντι καὶ αἐτὸς μᾶλλον 

ι προσέοικε. 

: 4οδὺ 35. ἄλλου τινὸς ἔσω φθειρομένου] Ῥοπ]ῖ(ζ γνου]ά τεας ἐν ᾧ ἵη Ῥ]ασε ος 
Ἱηπ Ἰπε 23. Ῥμήοροπας ἰτῖες νὰ πο ρτεαί 5αςσς55 ἴο ἀθίοτπιῖπο ν]ναῖ 

6 ὡαά απάεισίαπά 4 Επ Ιπίετηα] 5αΏδίαηπος: τοῦτο γίνεσθαί φησι τοῦ 
τικοῦ σώματος ἐν ᾧ πρώτως ἐλλάμπουσιν αἱ ψυχικαὶ δυνάµεις φθοράν τινα 

μ. 32. πολὺ δὲ τῶν εἰρημένων ἀλογώτατον] ΤΠε ἁοοίτῖπε ἵπ ᾳΠθς/ίοῃ, 
α {οπι ἴο οἰάει οοπαπηεηί{αί{ογ5, Ίνας Πε]ά Ὦγ Χεποοσταίες απἆ εχ- 

Π ἵπ Ἠ]5 γγοτ]ς περὶ φύσεως. Τ{ε ορίπίοηυ 15 ταίεττγεά {ο ἵπ 4Λα. Ρουί. 

Ἱ. 491" 37, απᾶ Το. ΠΠ. 6, 129) 3. 

το 49ο" 1. πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι...καὶ πῶς...}] Τῃε ῆγςί πῶς, Ῥπ]]οροπις εχρ]αίης, 
Ὑε[ετς ἴο ἴ]α τρόπος τῆς γνώσεως, ἴηα 5οεοπἀ {ο ἴΠθ τρόπος τῆς κινήσεως, 

ν κατ᾿ εὐθεῖαν κινεῖται ἢ κύκλῳ ἢ ἄλλως πως. 

ο 4093 3. διαφέρειν δεῖ] Ῥείηςβ οπε (Ππίης α5 ππονίης, ἴπε οίμες (Πίπρ ας 

-δτο. 4οοἳ 1Ο. δόξειε δ' ἂν οὐθὲν διαφέρειν] Της {οτοε ο{ οουγ5ε οἱ {Πῖ5 ατρι- 
ἵ6 λαί Χεποοταίες) ἀοοίτίπα πιαγ Ῥε τερατάεά ας Ἰάεηπείσα] νυν] {πε 

οπη]ο ἴἨεοτγ οἱ 5ου] Ῥτουρηί {οτννατά ὮΥ Ὠεπιοοτίαδ: απά {πο 5απις 

ἥεες (Ἰεγείοτε ν/πῖεὮ τηθεί {λε οης πημσί αἶςο πιεεί {Πς οίμετ. Θδιβίταςί 
πἴέιάςα {τοπα ἐς αἴοπῃς απά Ροϊηί5, απάἆ πιοπαάς ννῖ]] αἶοπε τεπιαῖη : απά ε 

{οἶ]ου {λαί 5ου] πλαδί Ὃο «οπβπεά {ο {πε πιονίηρ {αοἴοτς ο2ζγ. Τῃε ρῖί 
οἵ6 οἱ λε οοπιρατίδοη ἶ5 {ο Ῥε {ουαπά 1Π Πποα 17, ὥστε οὐ τὸ κινοῦν καὶ τὸ 

ον ἡ ψυχή, ἀλλὰ τὸ κινοῦν µόνον. Ορ. Ῥμίοροπις, οὐδὲν δὲ τὴν 

σιν Δημοκρίτου λυμαίνεται τὸ ἀφελεῖν τῶν ἀτόμων τὸ συνεχές οὐδὲ γὰρ διὰ 

᾿ συνεχῇ σώματα εἶναι ἔλεγον αὐτὰ κινεῖσθαι, ἀλλὰ διὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν τῇ 

Ττωθήσει τῇ πρὸς ἄλληλα. 
409" 20. πρὸς τὰς ἄλλας] νυλὶεἩ ἆο πο οοησίϊέαίε 5οι]5. 
.φ2ο. 4903" 21. εἰ μὲν οὖν εἰσὶν ἕτεραι] Ταε ατριππεηῖ γγου]ά 58εΠ1 {ο ο α 
είίο αά αὐσιγαῃ οἳ ἴπε ῬΡοβδϊίοη οἱ Χεποεταίε ὮΥ ἴπε Πε]ρ οἱ α 

επατπα. ΤΙ, 1 5 αισιεὰ οἨ {πε οπε Παπά, {πε πιοπαᾶς νυμίοὮ οοηβἑμίε (ς 
-ου] ατε {ο Ῥε τερατάεὰ ας ο[εγεπέ Ίοπι {πε ροῖηί5 νλίςὮ πια] πρ {πε Ῥοάγ, 

ογς π]] Ώανε {ο Ῥε {νο (λίηρς ἵπ οηπο απά {ηε 5απῃθ 5Ρρα68ς, απά 1 (ννο, ποτθ 

6 Ρρο55ἱρ]ε---νηίςἩ 5 αὈσιτά : 1, ἵτ ἶ5 ατριεά οἨ {λε οἴπες Ἠαπά, (Πε 5ο] Ῥα 
{ζεί νηῖῖι ἴλο παπα Ώες νν]ο]ι ἔοσπης Ι5ε]ί {τοπι ἴἩε Ροῖηῖς ἵπ {πε Ῥοάγ, 

Ἶε αεδίίοη τἶδες ν/γ ἆο ποί αἲ (Πίπρς Ἠανε 5ου]5 ]ηδί α5 {Ἠεγ Ἠανε Ρο]ηίς 

ἐπαπηρεις᾽ οί Ροΐπίς. ΤΗι5 (ο νγοτάς ὧν γὰρ ὁ τόπος ἀδιαίρετος, καὶ αὐτά 

-ατε Ιπιεπάεά {ο Ὀτίης ου {πε αΏςατάϊίγ οἱ {ιο Βτδί ΠΠπΕΠΙΡΕΙ ο{ (με ἀῑεπηπηα : 

᾿επά]εςς πΙπηΡεΓ οἱ Ροϊηπίς οαηποί πηεεί ἵπ οπε Ροῖπέ: Ῥεοαιςε--απά Ἠετα 

σ πο ἵπ ἴ]ιο ννοτᾶς υπάετ ἱπνεδεραίίοη--]ηδί ἂ5 α 5ρασςς 6 τεπιαἰηίης 
ους σαηποί Ῥε ἀῑνιάεςά, 5ο πεϊίπει οαἩ Ροΐηί5 γγπΙοὮ ατε ἀἰ[ετεπί ἵπ 

᾿Ῥοδίέῖοη οπ]Υ Ῥε 5ο ἁῑνίάεά α5 ποί {ο Ῥε 5ενεταΙ ἵπ πηιπηρετ. Τηεπαϊκείας, 

{α]]ΐπρ {ο 5εε ἴ]αί {ε εἶαισε ἶ5 Ιπιεπάςά {ο Ῥτίηρ ου! {πε αΏθιτά1ίγ οἱ {πε «οπ- 
"οἸαδίοι, ΡαταρΏχαδες, ὧν γὰρ ὁ τόπος ἀδιαίρετος καὶ αὐτὰ συντιθέµενα διαιρετὸν 

οὐ ποιεῖ µέγεθος οὐδὲ δεῖ πλείονος τόπου. ΤΠε (νο αΏδυτά «οπο]δίοη5 ατα 
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τεδίαἰεά ἵπ {πε {ο]]οννίης ολαρίετ, 49ο) 4, ἐν τῇ μιᾷ στιγμῇ πολλὰς στωνὰς ἡ 

πᾶν σώμα ψυχὴν ἔ; ον. 

ἆ 22. 490" 28. ἔτι δὲ πῶς οἷόν τε χωρίζεσθαι τὰς ψυχάε] ΤΗ5 οτΙἱοῖσπα αἴραες 

αραϊηςί {πο Ῥ]αΐοηϊδί5 {Ποπα {είν ον φιαπἀροϊπί, ΤΠε Ρροϊπί «απποί οχἰσί 

αἶοπο (εχεερί ὮΥ αὐφίτασίίοη) απἀ 5ο κἰπι]]ατ]γ {ο 5ου], ἵ τεάιςθᾶ ἴο 

πηαϊμεπηα(]σαὶ Ῥοϊηίς, νν]] Ῥε ιπαβ]ε {ο εχῖσι αρατί ποπ ἴπε Ῥοάγ. ῬΒαι 

Χεποσταίες, α5 α Ε]αΐοηΐδί, γνου]ά ππαϊπίαϊπ {λαῖ {με 5ου] οου]ά Ῥε δεραταϊεᾶ 

{ίοπη {πε Ῥοάγ: απἆ Ἠ]5 {Πδογγ ἶ5 ἐποτείοτε Ιποοπιραἴρ]α νῖ(Ἡ {1 τεςί οἱ Πΐς 

Ρ5ΥΕΠΟΙΟΡΥ. Τουκίγῖ]ς τερατάς τὰς ψυχὰς α5 πε αἰπιρίγ {ο α πιαταίπα] οχ- Ἅ 

ΡΙαπαίοσγ ποίε απά τεαᾶς Ιησίεαά τὰς στιγμὰς. Ἡε αιοίε» βορλοπίας ἵπ 
5υΡΡροΓί: ἔτι εἴπερ χωριστὴ ἡ ψυχὴ πῶς οἷόν τε χωρίζεσθαι τὰς στιγμὰς καὶ 

ἀπολύεσθαι τῶν σωμάτων ἃς δὲ ψυχὴν ὑπετίθεντο; οὐ γὰρ εἰς στιγμὰς (1. γραμμὰς) 

διαιρήσουσιν (οὐ µέρη γὰρ αὐτῶν) οὔτε εἲς γραμμὰς τὰ ἐπίπεδα, 

«ΗΠΑΡΤΕΚΕ Υ. 

ΤΗϊ5 ολαρίει οοηείπιες (6 --4) ἴπε εχαπιϊπαίίοη οἳ ἴπε ἀοοίτῖπε οἱ 

Χεποοταίος, {λαί παῖπά ἶ5 {ο Ῥε τερατάεά α5 α 5ροηίαπεοιδ]Υ πποῖῖνε ΏΙΠΙΡΕΤ : 

απά αἴιεννατάς (98 5---22), Ἱπνεκεραίες ἴἩε νίεν’ γπίοἩ τεβοῖνες παῖπά Ιπίο 

οετίαϊη οοηςεϊ(αεηί εἰεπιεηίς. ΤΠε Πτςί Ῥοο]ς ίπεπ οἶοδες (δὸ 24-26) ὮΥ 5ας- 

βεδίίπρ 5οΠ1ε απεδίίοης ἨίοὮ Ρ5ΥΕΠΟΙοΡΥ 5Ποι]ά 5οἶνε, α5 {ο ἴἶε απΙίγ Ἀπά 
υΠΙ{ΟΓΠΙΙΕΥ οἱ 5ου]. 

δ 1. 4οοῦ 1. ἴδιον τὸ ἄτοπον] Τουςίτῖ]ς ννου]ά τε]εοί ἴ]ε γοτάς Ῥεσαιδε εξ 

Ἰηςοηβί5ίεποΥ ἵηπ αιεδίῖοη ἶ5 πο οοπβπεά {ο Χεποοσταίες, Ὀαί 5Ἡατεά ἵπ «ΟΠ]- 

ΠΩΟΠ Ὑ(Ἡ {πα {Ίεοςγ οἱ Ὠεπιοογίέας. Βαΐ ἴἩο ρα55ασε ΠΙαΥ Ῥὰ ἀε[επάεά ὮΥ 

τείεγεηοε {0 408ὺ 33, ὑπάρχει γὰρ αὐτοῖς ἀδύνατα' πρῶτα μὲν...ῑδίᾳ δ' ἐκ τοῦ λέγειν 

αὐτὴν ἀριθμόν. ὙαἩ]εη αἶςο αἴριιες αραϊηςί Τοτσίτς ἵπ Πϊς εἀίοη οἳ {πε 
οεέζᾳς, Ῥ. 107. 

400) 5. εἶ μὴ διαφέρων κ.τ.λ.] 1.6. ππ]εδ {πε πποηπαάς οἳ ἴπε 5ο] Ῥε 

ἀῑΠεγεηί {Τοπι {ποςα οἱ {πε Ῥοάγ. 

ῥ 3. 4οο0ῦ 17. ὥσπερ γὰρ εἴπομεν πρότερον] Ττεηά. τείετς ἴο 1. 3, 4, 496" 26, 

ποῖαι δὲ βίαιυι τῆς ψυχῆς κινήσεις ἔσονται...οὐδὲ πλάττειν ῥάδιον : Ῥιϊ ἴπῖς ἆοες 

ηοῖ 56ΕΙΏ {ο πιεεί {Πε σᾳ56. Ατὶσίοί]ε ἶ5 πιοτε ρτοβαΡ]γ τε[εττῖης {ο 1. 4, ὃ 4, 

49853 3, Φανερώτατον δ᾽ εἴ τις ἀποδιδόναι πειραθείη τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς 

ἁρμονίᾳ τινί---αἲ Ἰεασί {πε ννοτᾶς πάθη καὶ ἔργα οοσατ π Ῥοί] Ῥα55αρΡε5. 

ῥσ. 4οοῦ 27. ὥσπερ ἂν εἰ...τιθέντεε] Έοτ απ εχρἰαπαίῖοη οἱ {πε ρτοσεςς ὮΥ 

νλ]ο] ἂν ἵη ἐμῖς απἆ φἰπιί]ατ {ΟΓΠ15 οἱ εχρτεδδίοη Ὠας ]ο5ὲ 1ΐ5 {οτοε, 5ε8 (ορε 
οἩ ζ0Λείογίς, 1. 1,15, “ ΤΗ οοπάἰῖοπα] ἂν Ῥε]οηςς {ο 5οπιε νατΏ ἵπ ἴπε αροἀοςί5 

οπϊσΙπα]]γ εκρτοσοὰ, αΠετν/ατᾶς ΙεΠ {ο Ῥε απἀετςίοος.” 

δ6. 419 5. τὼ δύο τῶν ὀκτώ] 30 Τοτφίτῖ]ς ρτοβαΡ!γ τΙρΏ{]γ απιεηάς πε πο, : 

τὰ δὲ (ίἩε τεαάϊπςσ οἱ Ἠ) νν]]] ποί 5εαΏ, τῶν ἵη ἘΞΤΓΙΟ Χ πια]κες πο 56Π56. ΤΤεΠ- 

ἀειεηρατρ οοπ]εοίατεά τὰς δύο τῶν ὀκτὼ μοιρῶν λάχε νήστιδος αἴγλης, τέσσαρας 

αλα 

ὁ 

μοι αεὰ 
« 

ολιι 

ης 
ν. νο. 

αχ” 

« ὁ ὁ λλωή 

σος. 
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Ας {ο νήστιδος αἴγλης, Ῥ]Ηἱοροπι5 οοΠΠΙΠΕΗί5, σηµαίνει δὲ διὰ μὲν 

ἴδος παρὰ τὸ νάειν τὸ ὑγρὸν τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος, διὰ δὲ τῆς αἴγλης τὸ 

ο. Τη Ἐπαρεάος]ες, 1. 27, νῆστις ἶ5 5ΡοΚεη οἱ α5 α ροάἆεδς: Νῆστις ϐ ἣ 
τέγγει κρούνωµα βρότειον. Όη ἐπιήρος Φἰπιρ]οῖα5 τεπ]αΓ]ςς, ἐπιήρος δὲ 

) ἐναρμόνιος, εἴρηται ἡ γῆ ὡς κύβος κατὰ τὴν τῶν Πυθαγόρειον παράδοσι». 

ο 11. εἰ ἔνεστω ἐν τῇ ψυχῇ λίθος] ϐϱΡρ. 22ε 41. ΠΠ. δ, 431" 29, οὐ γὰρ ὁ 
' ἐν τῇ ψυχῇ ἀλλὰ τὸ εἶδος. 

87. 41οἳ 13. ἔτι δὲ πολλαχῶς λεγομένου τοῦ ὄντος] Της οοηπεςίῖοη Ο {ί5 

σα Ἱνου]ά 5εεπῃ {ο Ῥε οοιτεεί]γ ρῖνεπ ὮΥ ΤΠεπηϊίας (Βρεηρε], Ρ. 6ο). 

΄δεπετα] αγρυπιεηί 15 λαί 1 πηῖπά ἰ5 {ο οοηδῖςί οἱ {πε εἰεπιεηίς, ἵη οχι 

ΠΟΥ εχϊσίεηος Τξ πημςί οοηςῖςί οἱ αὐ/ λε εἰεπιεηίς οί εχἰδίεποε. Βιί 
6 εἰεπιεηίς οἱ εχἰσίεπος αΓε {λε οαίεροτίε5. Ἐ/ίλετ ἴπεπ, Ατὶςίοί]ε ατρµς5, 

: ου] πιυςί οοηςῖςὲ οἱ εἰειπεηίς υνλίοὮ νν 1] επιρταςςα αἲΙ {λα οαἰεροτίες οί 
αν οἵ Τί πιαςδί οοηθίδί οἱ {με οαἰεροτίες φέβαγαέεύγ, νὰ α νΙεν ἴο 
άν εαεὮ α5δρεοί οἳ εχἰδίεηςθ. Βιί {πε {ΟΓΠΊΕΙ 5ρροδίοη οαηποί Ῥα 

4 Ῥεσααςε ἴΊετε 5 ΠΟ ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ οΒίΟΡΟΣΥ οί (πε οαίεποσίος; ίπε Ἰαΐίετ 

. ιηποί . βεεερίεὰ Ῥεεαιδε ἴπε παπά τεπιαῖης.(Ἡτουρμοιί 4Ώ οὐσία, απά ηΟ 
᾿εοπηβἰπαἴίοης ΟΓ ποσόν, ποιόν, ὅτο. Ινη] ενετ οτεαίο αηγίλίηᾳ Ῥιί αποίηεΓ ποσόν 

μο 16. ἀλλ) οὐ δοκεῖ κοινὰ πάντων εἶναι στοιχεῖα] Τηεπιϊδεῖας εχραπάς : 

᾿ οὐ δοκεῖ κοινὰ πασῶν εἶναι τὰ στοιχεῖα, οἷον ἀνθρώπου καὶ τοῦ ποιεῖν καὶ τοῦ 

Σχειν καὶ τῶν ἐφεξῆς ἀλλ᾽ ἐκ μόνης τῆς οὐσίας, 

419" 20. ἔσται ἄρα ποσὸν καὶ ποιὸν καὶ οὐσία' ἀλλ᾽ ἀδύνατον κ.τ. λ.] Τερας. 

2115 5µρροβε5 {μεςε ἴννο 5επίεηοες 5Ποι]ά Ὦα (χαηδρο5εά απά ἔσται ἄρα 
τεσατὰεά αδ {πε «οΠπδε(µεηος Οἱ ἀλλ᾽ ἀδύνατον. Τουφίτς (λίηϊς5 (λε 

5 ἔσται...οὐσία 5Ώοι]ά Ὦε κιτιο]ς ουί α5 πο τερασπαηί {ο ἀλλ᾽ ἀδύνατον 45 

πνομ]ά 5εεπι {ο Ῥε Ιπίεπάεά {ο ῦς. ΑΠ απα]γσίς Πονγενεγ οἱ {Πε ρᾶδ5ᾶσε 
ἳ ἴο 5Ώενν ἴπαί {ο (ταάϊίοπα] ἰοχί 5 ρτοῦαδΙγ οοττεοί. Απὶδίοί]ε ἶ5 
 ατρυίηςρ (μαί 1 νη]] πο 4ο {ο 5αΥ ἴαί εαε]Ὦ 5εραταίε οβίεΡοτγ Ἠα5 ϊ5 ΟΥΝΏ 
εἰεππεηίς, απά ἴ]ναί {Ἡε 5ου] ἶ5 οοπιροςεἆ ο{ 51ο] εἰεπιεπίς. ΄ΓΗΕ στοιχεῖα, {ΟΥ 

Ἰηδίαπος, Οἱ ποσόν, Νε ΠΙΔΥ 5Ἴρρο5ε που]ά Ὦο πηπιδετ, Ἠπε, βσιτε : ἴποςα 
Γ ποιόν πνου]ἁ Ῥε οοἶοις, 5οαηά, ἃς. ἘοΥ, οἨ (πί5 5αρροςίείομ, {πα 5οι] νΠ]] 

νε ἴο Ῥε α αιαπ{ῖίγ, αιαΠίγ, τε]αίῖοη, ἅο. Βπί--απά {λὶ5 56εῖης {ο ο {λα 

. αθθυπηρίῖοη οονετεά ὮΥ καὶ οὐσία-- ἴπε 5ο] τεπιαῖης αἱνναγ5 α οοποτείε 5Ώ- 

᾿Φίαηοε Οἵ οὐσία. Ῥαϊ Ἰονν, 16 1 Ῥε {ου ἴ1ε Επηπρ εχο]ιςίνεΙγ α ποσόν 15 ἴῖ {ο Ὦε 

βἰππυ]ίαπεοιδ]γ 8Ώ οὐσίαὃ «λε εἰεππεηί5 ΟΓ ποσόν «8η Ρῖνε τῖδε ΟΠΊΥ {ο ἃ ποσόν, 

ἴλοδε ΟΓ ποιόν ΟΠΊΥ {ο α ποιόν, ΏΕΝΕΙ {ο ΑΠ οὐσία. Απά {λις ἐπὶ αοςοιηΐ {αὶ]ς 
το εχρ]αῖη {λε τηοςί {απάαππεπία] {αοί αρουί {πε ψυχή--ἴ]ιε {αοῖ, νΙ7., ἴμαί 1 15 
ΑΠ οὐσία. 

; 89. 41οἳ 27. πολλὰς δ' ἀπορίας...μαρτυρεῖ τὸ νῦν λεχθέν] ΤΠε Ραδδᾶςε, α5 
Ὁ πηοςὲ οἳ {πε οοπηπηεηίαίοτ5 Ίανε τεπιατ]κεὰ, {οΠη5 πο ἴταθ Ροετίοά: πος γη]! 1έ 
4ο Το οοηδίταε 1έ α5 πιεαπίης “Ῥεαις νηίπεςς {ο {πε ἀἰ[βου]είες οἱ λο]άίης {ο 
τε ἀοείτίπο (δυσχερείας ἔχοντος τοῦ λέγειν) α5 (α. ἵπ Ττεπάε]επΏιτᾳ φαρᾳοςίς, 
Ὁ Τουιτῖκ ἶ5 ρετῃαρ» τἰρΏί ἵπ τερατάϊπρ μαρτυρεῖ τὸ νῦν λεχθέν ἂ5 απ αἴϊαπιρί {ο 

ΠΗ αρ α Ἰαουπα, ἴποιρ] 1 πιὶςΗί Ῥε 5αρροδεά (λαί απ Ιπίεγρο]αίος ν/ου]ά ανα 
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πιαάο α Ῥείίει Ῥιδίηεςς Ο{ 5 Ἰνοιῖ, Ἡε τὶσ]!]γ αἶσο οὐ]εοί ἴο ταἰίπας 
λεχθέν α5 εαιια] {ο λεχθησόμενον, ἴο ὙΠίοὮ Ἱονγενει Ῥμί]οροπις απἀ Φπηρ]ήοῖας 
1ε]] ας Τί 15 πετα νους 

δτο. 41096. ἐκ πάντων γὰρ ἕκαστον] Τοιίτῖς τεσατάς α5 ἔἶε Ἱπδετίῖοι οἱ 

50ΟΠ]ε Ιπίοτρο]αίοί «ε «4ΛαχαΡοΟ7α φο)2{α1ζν, 

δ 12. 419921. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσοι τὸν νοῦν καὶ τὸ αἰσθητικὸν ἐκ τῶν στοιχείων 

ποιοῦσι] Τοτβίτϊς ννου]ά τε]εοί {Πε γγογᾷς τὸν νοῦν καὶ τὸ αἰσθητικόν α5 αἶ5ο 
φορᾶς οὐδέ. “Όι επῖπι,” Ἡε 5αγ5, ΄«απαπῃ πιαχίπιθ Ιπππιοβί]ες δ]ηί ρ]απίας, ποῃ 

ες υγ αέ ΠΟΏ οπηηῖ5 απίπια 5εηεἰαϊ Ώθς πιοῖϊοηῖς σγα(ῖα εχ εἰεπιεπίῖς ἴδιῖ - 
ΑΠΙΠΙάΠΩ Ρτοςγεανεταηί.» Απά Ὀεδίάες, Ἡς α1δαςε5, Νε πιαςί σίτῖκα ουῖ ἴπα 

Ψ/ΟΓά5 τὸν νοῦν καὶ τὸ αἰσθητικόν. Ἐοτ, Ὦε οοπίπιες, 1εί 5 5αρρο5ε ἴπεπι 

ντΙίεη ὮΥ Ατὶςίοί]α. ΤΠε 5γ]]ορίσπι ο {πε αἀνεικατίες νν]] (πεῃ τάῃ ας {οἱ]ουνς: 

Οαἱεᾳιῖά 5εη!ῖί εί Ιπίε]ρε, Ιάοίτοο 5εη!ῖί εί Ιπίε]]ρῖί αποά εκ εἰεπιεπίῖςτετάπι - 

οοπιροβίέαπι αδε; Ἱπίε]εοίας εί 5εη5ις Ιπίε]]ἰσΙέ δὲ 5επεῖέ: 6ιρο Ἱπίε[εοίας 
οἱ 56Ώδι5 οχ εἰεπιεηέῖς Τ6ΤΙΠΙ οοπιροφίέας εσί--α 5Υ]]ορίσπι υ]ῖοἩ, 5αγ5 

Τουκίτῖς, αρατί {Τοπ Τ5 {αΙ{ΟΙΟΡΥ, ἶδ ηο ΊΝαΥ ΠαὈίε {ο {πε «ματρε πνηῖο]ι 

Αηςίοί]ε Ὀτίηρς αραἰησί {ποσο {π]π]κεις (λλαί (λεῖχ {Πεοςγ ἆοες ποί Πο]ά σοοᾷ οΕ 
ενετγ {οιτΏ οἱ 5οι]. 

Ῥιΐ {5 ννου]ά 56επῃ {ο Ῥε {ο πηῖςσς Αγὶδίο(]ε5 ατριπηεπί, Ατὶδίοῖ]ιε ἶ5 

5ΙΠΙΡΙΥ 5αγΊηςσ: ΒοίἩ ογάεις οἱ Ργενίοις ΡδγεΠο]ορίσί5 ίαΚε α οπε-θίάεά ἵῃπ- - 

αἀεφπαίε νῖαιν οἱ ψυχή. Τῃε οπε ΙάεπίΙ{γ ψυχὴ νη(λ οἆτ εοσηϊνε ρετοερίϊνε 

Ροννοσς---ἴπε οἴπει υἩ οισ αοϊῖνε απάἆ επιοίῖοπα] {αου]ήες. ἘῬαί ἴπε οπθ 
α5 υνε]] α5 {πε οίπες Ἠανε {ακεη {ο ίπε ν]ο]ε ναί ἶ5 ἵπ τεα]ίγ Ῥαΐ α Ῥατί, 

Απ]πιαϊ5 ΤΠΑΥ Ἠανο {αομ]ῖος Οἱ 5εη5αο απἆ γεί ποί Ἠανε πιονεπιεπί (α {αοῖ 

ν/η]οὮ αρσείς {πε Ιάεπίϊβεαίιῖοη οἱ ψυχὴ ΨΙίἩ κίνησις Ῥεσααςδε στα νε Ἠανα 

ψυχὴ νοιὲ κίνησις): Ρ]απίς Ίνε απᾶ γεῖ Ἠανα πεϊμετ ππονεπιεΏέ ἨΟΓ 

αἴσθησις (ίλαί ἵ5 ἰπεῖτ ψυχὴ «αηποί Ῥε Ιάεπιϊβεά νε εἶπει «ορηϊ νε ΟΓ 
αοιῖνε {αομ]ῖες): ΠΙαΏΥ απίτηα]5 νε απἀ γεί Ῥο58ε55 ΠΟ διάνοια (λπαί ἶ5, 

ελεῖγ ψυχὴ οαηποί Ῥε τεςο]νεά Ιπίο {πο Ἠίσμει ΙπίεΙθείαα] Ῥον/εις). ΤΗςς ΄ 

ΈπουρΏ {πε φίαεπιεηί οἱ {πα τεαςοπίης ἶ ποῖ α]οσείπες απίππρεαςμαΡ]ε 

1{ 58επ]5 Ροδδίρ]ε {ο πηα]κε α 5α{ϊ5[αςείοτγ ατριππεηί ουί οἱ {πε οτάπατγ ἰεχί, 

δ 14. 410727. οὐδὲ περὶ ὅλης μιᾶς] Θο Τουφίτϊ]ς 1 γγοι]ά 5εεπῃ τἱρΗ{]γ; οὐδὲ 

μιᾶς ἵ5 {πε τεαάίπρ οἱ ΕΤΟΌΟΝΥΥ. Ῥμήοροπις τεαάς οὐδὲ ὅλης οὐδὲ περὶ 
μιᾶς, απά νγοι]ά 5εεπι τἱρΠ{]Υ {ο {α]κε ἴλο γγοτάς α5 4Ώ Ώ5ΥΨΕΙ {ο απ οῬ]εσίίοπ 

5υρροςεᾶ {ο Ρε ταῖδεᾶ {ο Ατὶςίοί]ε αγριππεηί γη] α νίενν {ο 5πενίηρ έλαί ἴ]ε 
ΏιΘΟΙΥ 15 ποί Ιπίεπάεά {ο αΡΡΙΥ {ο παπά ϱεπετα]]γ Ῥιίέ {ο οπε 5ἶηπσ]ε ἔογπα 

οἱ πα]ης----νΙἆ. ἴπε Ἠαππαπ. ἵνα γὰρ ήτα ὑπὲρ τῶν τὸ γνωριστικὸν ” ψυχὴν 

τεἶναι τιθέντων ἀπολογούμενος εἴποι ὅτι οὐ περὶ πάσης ψυχῆς αὐτοῖς ὁ λόγος, 

ἀλλὰ περὶ τῆς ἀνθρωπίνης' ἧς πάσης ἴδιον τὸ γινώσκειν διὰ τοῦτό φησιν ὅ ὅτι οὐδὲ 

περὶ ὅλης μιᾶς ποιοῦνται τὸν λόγον. ἡ γὰρ ἀνθρωπίνη ψυχὴ οὐ πᾶσα καθ ὅλην . 
ε ν 3 ε, 4.” αἱ , ν Ν μ 4. 4 
κά γνωριστική ἐστιν. ἔστι γὰρ καὶ ἐν ταύτῃ καὶ τὸ θυμικὸν καὶ ἐπιόνμης 

τικὸν καὶ φυτικόν᾽ ὧν οὐδὲν αἰσθήσεως μετέχει οὐδὲ περὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἄρα πάσης. 

διελέχθησαν. 

δτσ. 41Οὔ 28. ἐν τοῖς Ορφικοῖς ἔπεσι καλουμένοις] Τηεςε ΟτρΗῖς οοπιρος!είοη5 

ατἴε τε[εττεά ἴο ασαῖη Ιω ᾖ2ε (εµ. 41ήαζ., ΠΠ. 1, 734319, ὥσπερ ἐν τοῖς Καλου- 
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ι ᾿Ὀρφέως ἔπεσιν' ἐκεῖ γὰρ ὁμοίως φησὶ γίγνεσθαι τὸ ζῶον τῇ τοῦ δικτύου 
). ος τοπηατ]κ5, {πε νγογά καλουµένα ἵπ Ῥοί] ρα5δασες Ιπιρ]]ες 

αἴπ αππουηί οἱ ἁοιδί α5 {ο ναίΏετ {λε νειςες ἵπ αμεςίίοη 5Που]ά Ὦα ος 
πο Ῥα τίσηί]γ αςογῖρεά {ο Ότρμεας, 9Ο ῬΠΙ]οροηα5, Καλουμένοις 

ἐπειδὴ μὴ δοκεῖ ᾿Ὀρφέως εἶναι τὰ ἔπη, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας 
αὐτοῦ μὲν γὰρ εἴσι τὰ δόγματα. ταῦτα δέ φησιν ᾿Ονομάκριτον ἐν ἔπεσι 

τεῖναι. Α5 ἴο ἴλα ἀοοίτίπε Ιδε]ί ἵπ απεδίίοηπ Ττεπάε]επρατρ τείαι5 {ο 

πθιι5 Σε]. 1. 52. 898 ννηοτο ΤαπηὈ]ίεμας ἶ5 αιιοίεά: τινὲς τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ 
ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ὠνομάσθαι ἀποφαίιονται καὶ τὸν ἀναπνεόμενον ἀέρα 

ὶν νοµίζουσιν, ὥσπερ ᾿Αριστοτέλης παρὰ ᾿Ὀρφέως ἐν τοῖς φυσικοῖς ἔπεσι λέγεσθαι 
ν ψυχὴν ὡς εἰσιέναι ἐκ τοῦ ὅλου ἀναπνεύντων ἡμῶν Φερομένην ὑπὸ τῶν ἀνέμών. 

έ γε μὴν ὁ Ὀρφεὺς χωρὶς ὑπολαμβάνειν εἶναι διαιρέσεις πολλὰς δὲ καὶ µέσας 

5 καθήκειν ἐπὶ τὰς μεριστὰς ψυχὰς ἀπὸ τῆς ὅλης ψυχῆς. 
411” 1. τοῦτο δὲ λέληθε] τοῦτο 15 ἴαΚκεηπ ὮΥ Ῥἰπιρ]ιοῖας αἶοπο {ο ΤείεΓ {ο 

ια Ῥτεσεάες: Τπειηϊρίία5, Ῥπί]οροπιι5 απἆ ΞΟΡΗΟΠ. ΓΕΓΕΥ 1έ {ο γν]αί {ο]]ουνς. 

επάεἰεπΏαχρ {οἱ]οννς θἰπιρΗοίας. 
816. 41132. εἰ δὲ δεῖ] 5ο Ττεπάε]επρατς: “Κοεαυπίέατ εηῖπῃ α]ῖᾳαα ΟΡΡΟ- 

1ο”. Βε]]ει τεαἆς εἴτε. 

411" 6. κριτὴς γὰρ ἀμφοῖν ὁ κανών] (ΟΡ. ρίιονὰ, γετιπα 5αἱ Ἱπάαχ εἰ 

δ 17. 411" δ. Θαλῆς ήθη πάντα πλήρη θεῶν εἶναι] ΟΡ. Οἷο. ε 7655. Ἱ. 11, 

26: “Τμα]ες Ποπιίπες (ἀῑοῖι) εχἰδιίππατε οροτίετε οπηπῖα Ύ4ὐαάε ΟΕΓΠΕΓΘΠΕΙΙΥ 
πι 6556 Ρίεπα: {οτε εΠίΠι ΟΠηΠΕ5 σαφίίοτες γε]αῖ αὶ ἵπ {αηὶς ο5δεηί 
ε τε]ἱρϊο»ί5.Ὀ 

δ 21. 4113 17. ὅτι τὸ ὅλον τοῖς µορίοις ὁμοειδές] 5ο ἴλαί, ας ΤΠεπηϊσίίας 

εχραπάς ἴ]ε τοβροπίπᾳ, εἴπερ τὸ ἐν ἡμῖν ὕδωρ ἔμψυχον καὶ τὸ πᾶν ὕδωρ. 

4113 20. εἰ δ' ὁ μὲν ἀὴρ διασπώµενος ὁμοειδής, ἡ δὲ ψυχὴ ἀνομοιομερής, κ.τ.λ.] 

ατσυππεπί α5 ῬΠί]οροπας Ιπάϊοαίες 5εεἰ5 {ο τεβιία ἴπε ραπρδγολίο 

ΤΊΕΟΣΥ ουῖ οἱ 15 ΟΝΏ αδδυπηρίίοης. Τῃε 5εραταίε α’ραππεηί5 ατε α5 {οἶ]ουνς : 

- Τμε ΤΠΕΟΓΥ ἴλαί παῖπά ἶ5 Ῥγεδεπί ἵπ αἲ! ἴπο Ἐλεπιεηίς ἶ5 {αΐ5δε Ὀεσαιςε, Ι5ἱ, 
18) Αἱγ απά Είτε 4ο ποί Ῥεσοοππε Πνίπρ ἴΠίηρς, α5 ἴΠεγ 5Ώου]ά 1{Γ ροββε55εά 

: οἱ ψυχή. 
ο (2πᾶ) (ὁ 19). Τ]ε {Ί1εοΓγ βῖνες πο ρτουπάς {ος Πο]άϊπς Ειαί ενα 5ου] οΕ 
ΑΏΥ οπε εἰεπιεπί ἶ5 ο Πίρ]ες εἸαταςίετ ἴαπ {μαι οἱ αποί]ει---ΙοἩ πενετί]ε- 
"1655 ἶ5 α Ροτίῖοη ο{ {πε έἈαοτγ ἵπ αιεςίῖοη. 
(τά) ( 29). Ελες, οη {6 {116οτγ, αἶτ, Β:6, ὅτο. αἴε ζώα-- ΝΕΙςἩ ἶ9 αΌδιγά 

----θἵ, Ἡξ πο, ἴ]ιε {ΠεΟΣΥ 15 ἱποοηδεφπεηί. 

ο 411) ( 21). Τ]ε (ΠιεοτΥ ἶ5 5ε][οοπίταάἰςίοτγ. Ὠετίνίπρ 5ου] {τοπα {πε 

' επνίτομπηεηέ Τ 5ου]ά πηα]κε Ι{ ὁμοειδὴς {πτοιρ] αἲὶ Τίς ἀϊβετεηί ρατί. ῬΒιί 

Έλα 5ου] Ῥείηρ, οἩ Εεῖχ ο 5Ἡανίης, ποῖ ΠοΠιοσεπθους Όιέ οοπηροδεά οί ππ- 
ει κα Ρατίς, ἵέ {οἶ]ουνς ἴἶιαί ἵπ 5ου] οπ]γ Ρατί οἱ ναί οοηϊτηίες 5ου] γν]]] Ῥε 

-' Ῥτεσεηί νῖ]ε ρατί υΥΙ]] ὃς αἵναγ. 1{ ἵπ οἴμες νοτάς {με 5οιι] οἱ έἶιε αγ 1Π {μα 

-' απῖνειςε ἶ5 ἀῑβετεηί {Τοπι {αι οἱ {ε 5ο] ΥΠίη 5 τὸ µέν τι ὑπάρχειτῆς ψυχῆς 
. εἶδος τῷ ἀέρι τῷ ἐν ἡμῖν, τὸ δέ τι οὐκέτι, ἀλλὰ τῷ ὅλφ. Ἐιϊ ἴἶνε ννοὰς ἡ δὲ ψυχὴ 
. ἀνομοιομέρης ΤΠΔΥ τείεΓ πο {ο {με ορἰπίοη οί ΐς αἀνειδατίες Ῥωί {ο α ΡεπεταΙ1γ 

Ν. ΑΕ. 15 



:3ϐό - ΑΚΙςΤΟΤΙΕ5 ΡΘΥΟΗΟΙ/ΟΩΥ. : 

αεἰκπον]οάσαά ἐτιίἩ οἱ (πα ἀῑνειςίίγ οἱ 5ου] ἵπ απίπιαῖς, ] 
Τουφιτῖς: Ίπππιο Ρτοροβίοπειη απας ἵη τε[α(αίῖοπε εββεΙοπάα. 
ααπ1 αἲ οπιπίθα5 οοποθβδαπ πε Ῥοπίέ απἰάεπῃ, απίππαΠι ὨΙΠ αἶγι 

ἀϊ[ειτε αἲ απίπια οδίεΓοαπα απἰπια ΠΠ], α Ρ]απίας απίπηα {1 

Ἱτ που]ά Ῥε αἀάεά [ατέοτ γίεν5 {πε νοτάς ὑπάρξει ο λωύς ὅτι 89 

ΙπίεΓρο]αίος. 
δ 24. 411’ 5. λέγουσι δή τινες μεριστὴν αὐτήν] Το; 

436 Α, µανθάνοµεν μὲν ἑτέρῳ, θυμούμεθα δὲ ἄλλῳ τῶν ἐν ἡμῖν, « 
τρίτῳ τινὶ τῶν περὶ τὴν τροφήν τε καὶ γένεσιν ἡδονών. 1 ήπιας 69 
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ΡΟΟΕΚ ΕςΟΝΟ. 

«ΗΠΑΡΤΕΡΒΕ 1. 

ο] ΠοἵΥ επίει5 ΟΠ {πε ἁοσπιαίϊο Ῥρατί ο Πὶ5 Ρ5ΥΕΠΟΙΟΦΥ ὮΥ ρἰνίης 

οαηί οἱ 5ου] αξ 5ης] ἵπ ἴέ5 πιοσί «οπιρτεἨεηδίῖνα αδρεοῖ. Βερ]πηῖης ὮΥ 
ης 5ου] 5ΙπΙρΙΥ α5 απ αχἰδίίης {πίπς οἵ 5αΏείαπος, ε 6οες οἨ {ο νἱενν 1έ 

8 Ῥετίεοί τεα]ϊζα(ῖοη ο τι] οἱ Ῥοάγ, ἴἩε ἐντελέχεια Οἵ οὐσία κατὰ λόγον, 
α ἨούενεΓ 15 ποί {ο Ῥε ἴακεη α5 5οπιείμῖηπς εχρ][οῖί απᾶ αοΐῖνε, Ῥαΐ 

{ας ἱπιρ]οῖε απά ἀοτπιαηῖ, 5ο {αι ἴηε ἐντελέχεια ἵδ ποῖ 50ο ΠΙΟ κα 
ν 35 ἐπιστήμη, απ ἶ5 (λεγείοτα ἀεδοτίρεά α5 βτδί απά θαπ]ίος ταίμοι (παπι 

ᾱ. 5ου] απά Ῥοάγ ατα ἰ]εταίοτε ἹπείπιαίεΙγ οοπηοοίεᾶ, {ποιςἩ 5ου] τηιισέ 
6 ν]ευνεά α5 πεοοςςατ!ῖ]γ ἀερεπάεπί οἨ {πε Ῥοάγ. 
Ι. 412"3. τὰ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν πρότερον παραδεδοµένα] Ῥερίᾶες ἴ]ε να]ραίᾳε 
γα ῖνεη, Μ5. Ἐ, εοπίαῖης ἵπ {πε πιατρίη {πε {Παρτπεηί οἳ αποί]εΓ νεγδίοη, 

σ {]ιε Ῥαςδίς οἱ Τουίτ]]’5 {ΊπεοτΥ οί 4η εατ]ῖε απἆ Ἰαΐετ τεοθηδίοη ο ία 
Του Επ]5 566 ΑΡΡεπᾶχ. 

52. 41236. λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τῶν ὄντων τὴν οὐσίαν] Έοτ απ οχρ]απαίἶοη 
οὐσία απά {πε οἴ]χεγ γνοτάς επιρ]ογεά ὮΥ Απκίοίι]ε ἵη 5 ἀεβηϊίοη οἱ {πε 
ἡ, 5εε ἴε Γπανάνεσα, Ρ. χ]. 
4127. ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς νά κ.τλ.] Ορ. ΑΕΡΑ, Δ. δ, ΙΟΙ7” 22, συμβαί- 
δὴ κατὰ δύο τρόπους τὴν οὐσίαν λέγεσθαι, τὸ ϐ' ὁ ον ἔσχατον, ὃ µηκέτι 
᾿ἄλλου λέγεται, καὶ ὃ ἂν τόδε τι ὃν καὶ χωριστὸν ᾖ' τοιοῦτον δ᾽ ἑκάστου ἡ μορφὴ 

τὸ εἶδος: Λεία. Δ. ν 3 ο 9, οὐσίαι δὴ τρεῖς κ.τ.λ.: Ἰ{εία. 7. 3, 1020" µ 

στα γὰρ δοκεῖ εἶναι οὐσία τὸ ὑποκείμενον Ἑροῦηι τοιοῦτον δὲ τρόπον µέν 

ἡ δη λέγεται, ἄλλον δὲ τρόπον ἡ µορφή, τρίτον δὲ τὸ ἐκ τούτων. 
12310, Τί ἵ5 νιοτίἩ ἹΥπί]ε ποίϊοίης ἴπαί {πε 5απης τεπιατ]ς 5 τερεαίεᾶ ἵπ 

412" 1Ο. 4192, 

μὴ τοῦτο διχῶς, τὸ μὲν ὡς - αὕτη δὲ λέγεται διχῶς, ἡ μὲν 

η Αάά τὸ δ) ὡς τὸ θεωρεῖν. ὡς ἐπιστήμη, ἡ ὃ᾽ ὡς τὸ θεωρεῖν. 

ππ{οταπαίε]γ {ος Τοτσίτ]]”ς {Ἡ6οΥΥ, δοἡᾖ {λα Ῥα5δαρες ἵπ 4Ιεδίίοη οσοΓ 
πε εί ῥγΥ οἳ ἴλο Ῥατῖς Μ5., αἲ Ἰεμςί (ο Πιδί (412319) ἄοες 5ο 

15ς-.-2 



2289 ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ5 Ρ6ΥΟΠΟΙΟαΥ. ΄ 

αἱἰοσεί]ετ, απά ἴε 5εοοπἀ α5 α Παρπιεπί νΠὶο Τουδίτς Ίας Π]εά πρ 5ο 
α5 {ο πα] 1ΐ{ ασγος ψ] "22. 

5 4. 412312. ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων ἀρχαί] 1.α. παίατα] οοποτείε Ῥοά]ες ατα 

ἴπε τοαἡέ]ες Ποπ Ὑπίος πιαίΏεπιαί(ῖσα] απἆ αγϊδεῖο {ΟΓΠ15 ΠιαΥ Ῥε 5αϊά {ο Ῥε 

ἀετῖνεά. 
412316. οὐσία ὃ οὕτως ὡς συνθέτη] Τῃε Ἠνίπς Ῥοάγ ἶ5 α οοπιροφ!έε υς- 

σίαηςε, α5 οοηδἰςίίης Οἱ πιαϊίοτ απᾶ {οτπι ἵπ οοπηΡ]πα!ῖοη. 9ο ἵπ Φήείαβή. Ἡ. π 

3, 1043318, Ατὶςίοί]ε 5αγ5 {λαί νλῖ]α 5οπιο ἀἆεβπε α Άοιςε ὮΥ (ε]ήπρ 1ὲ5 Ὀτίοἷκς 

απά ρ]αη]κ5, απἆ 5ο σῖνε 1ΐ5 ὕλη, απἆ οἴμει5 ἀἆαβπε ἴί α5 α Ρτοίεο(ῖνε «ονοηᾳ, 

απά 5ο σῖνε 15 ἐνέργεια, α ἰλ]τά εἶα55 οοπηβίπε {ια ἴννο, απά 5ίαίε ἴῖ5 οὐσία-- οἱ 

δ) ἄμφω ταῦτα συντίθεντες τὴν τρίτην καὶ τὴν ἐκ τούτων οὐσίαν. «Ρ. 85ο Δ. 24, 

1023" 41. ΤΗ6 πιραπῖης οἱ {λε απαΙ{γΙηςσ Ρηγα5ο οὕτώς ὡς ἶ5, α5 Ττεπάε]επιτς 

Ροΐπίς οαξ, {Παί {ο 5ρεα]ς οἱ οοπιροβί(ἶοη α5 αρρ]ίεά {ο παίατε 5 {ο ΕΠΙΡΙΟΥ 

4η αὐφίγασίίοη ἴο ελίεὰ ποϊβίηςσ ἵπ Ὠδίιτε οΟΙΤΕΡΡΟΠά5. “Ναΐυτε ἵη ες 

Ρτοάμοίῖνα ορετα{ίοηΏ5 ΠΟΝΊΕΓΕ 5ερᾶταίαες {με {οτπι απά {πε πιαίίες, 5ο πας « 
ἴ{ οαηΏποῖ ΠΠάΘΓ αΠΥ οἰτοιπηδίαποςες Ῥε σαϊά {ο Ἠανε ΄οοπιβίπες᾿.” ἳ 

54. 412116. ἐπεὶ δ) ἐστὶ σῶμα καὶ τοιονδί] ΤΠε ατσιαπιεπῖ, Ῥαοῖας Ρο]ηίς ἲ 

οί, ἶ5: πα 

’ 

ο 
τ 
6 
δ 

Φοι] 15 ποί α ο/ό/εοί Ῥαί ἶ5 ἵπ α 5αΏ]εςί: 

Ῥοάὗγ ἵ5 α «όὀῇεεί, ποῖ ἵπ α 5αΏ]εοί : 

 Ῥοάγ 15 ποῖ 5ου], 

ξ6. 412328. τοιοῦτο δὲ ὃ ἂν ᾗ ὀργανικόν] Τ]ε αρὶ(ῃεί ὀργανικόν ννου]ά 

566Ιη ἴο Ῥε τερατάεά ὮΥ {ια γητῖίεί α5 ῬτείεταΡ]ε {ο ζωὴν ἔχον, Ῥεσαιδε ψλίε 

ζωὴ ἵ5 ἴ]ιε εβεοί οί 5ο], ὀργανικὸν Τεί6Ι5 {ο πΊοτε εβδεηίίαΙ απά ΡΙΙΠΙαΤΥ Ῥτο- 
Ρετί]ε5. 

412) 1. Όργανα δὲ καὶ τὰ τῶν φυτῶν µέρη] ΤΗΙ5 πνου]ά 5εεπι {ο Ῥε α τερ]γ 

{ο α 5αρροςδεά οὐ]εοίίοη. ΤΠο παπηε οἱ οτ{ραπς” απηοί, 1 τηὶσΏί Ῥε 5αἱἀ, Ὃε Ἱ 

αρρ]ιεά {ο {με ρατί5 οἱ Ρ]απί5, ὅτο. Νίο] Υεί ποϊννηφίαπάίηρ Ροβ5ε55 α “5ου1.” 

Τμαί, Αεδιοί]ᾳ ποιΝ 6065 ΟΠ {0 5αγ, ἶ5 ποῖ {λε ο.δε: {λε Ρρατί5 οἱ Ρ]αηί5 ας αἶσο 

οἴραης. | Ἶ 
Δ12)3. αἱ δὲ ῥίζαι τῷ στόµατι ἀνάλογον] ϐρ. 3ε Βαγί. «γη, ΤΠ. 3, 

65ο" 23, απά 1Υ. 1Ο, 686’ 28. 
«7. 412)8. τὸ γὰρ ἓν...πλεοναχῶς λέγεται] Ῥ]μϊοροπας5 εοπηππεηίς---λέγεται τὰ 

γὰρ ἐν ἢ τῷ γένει ἢ τῷ εἴδει ἢ τῷ ἀριθμῷ ἢ δέσµῳ ἢ κόλλῃ ἢ ὅσα ἄλλα ἐν τῇ φυσικῇ 

σηµαινόµενα τοῦ ἑνὸς ἀριθμεῖται, ἔτι δὲ καὶ τοῦ εἶναι: καὶ τοῦ μὲν ὄντος δυνάµει, τοῦ 

δὲ ἐντελεχείᾳ, τὸ κὐρίως ἓν καὶ τὸ κυρίως εἶναι τοῖς πράγµασιν κατὰ τὴν ἑκάστου 

ἐντελέχειάν ἐστι. ϐΡρ. ἠεία. Ἡ. 6. 1945". : 

56. 412015. νῦν ὃ᾽ ἐστὶπέλεκυε] Ῥοα] {πε Μ5.5. Τοτκίτ]κτερατάς {πε ννοτάς 

α5 αὐδιυτά, απἀ απιεηἆς ἴπεπι ὮΥ οπα {1ης πέλεκυς, απά τεαάῖηρ νῦν ὃ' οὐκ ἐστιν, 

ΝΙἩ νυΏ]οἩ ψυχὴ τοῦτο ἶ5 ἴο Ῥε 5αρρ]εά. Ἐνίιάεπί]γ, Ἡονγενετ, (πῖς5 ἶ5 πο 
Ατὶςίο(]ε]5 ππεαπίηρ. Ἰλ/μαί Ατίίοί]ε 5αγς ἶ5, ἰπαί 5ος] 5 {πε τεα]ζαίίοη οἱ 

ο Ῥοάγ; απά ε Ι]αφίταίος {Πῖς ὮΥ ἴλε οῤῥοσέση ἰιαί απ ατβεία] Ῥοάγ ἵ 

5ιιοἩ α5 4Π ἆχε νετς α παίηταὶ Ῥοάγ. 73ε1, παπάς Επῖς 5αρροβίομ (ήν μὲν γὰρ 

ἂν), 15 αχελοοά κου]ά Ῥα 1ὲ5 {τι( απά 5ου]. Ῥιί, ηε σοε5 οἨ, ο 5αρροςίέίοη 15 ὰ 

ποί (οπαῦ]ε: ΟΝΓ αχο ἶ5 ΠΙΕΓΟΙΥ απ αχς, απ ατΠοίαΙ Ῥοάγ, απά (πετείοτε οαηποί, 
3 

ν 

) 
τα 

“9 

ὧ 
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: ὮΥ νναγ οἱ Ι]αδίταίῖοη, ο 5αἷά {ο Ἠανε α 5ου], ΝΠΙοἩ ἶ5 ἴΠο 655εΠος 

το ἔταίἩ, ποῖ οἱ αγιϊβεία] οτεα!ίοης, Ὀπί οἱ παίιτα] Ῥοάϊες Ροβδε55εἆ οί 

| Ῥοννετ5 οἱ πιονεπηςηέ, 
-.412)20. ὁ δ᾽ ὀφθαλμὸς ὕλη ὄψεως] Τοτσιτί]ς ελ]η]ςς εἶλαί {λα οΥθ αἶοπο 

ἳ Ῥε σα]]εά {νε ὕλη οἱ νἰίου, απά Ιππαρίηες Ατὶςίοί]ε πηαςί Ἠανα ν]ίεη 

ὀφθαλμὸς τὸ σύνολον, ἡ δὲ κόρη ὕλη ὄψεως--α τεςι]ί 5ἰτεηρίπεπεά {ο Πΐ5 
ὮΥ ἴἶνε {αοί ἴλαί ἴἶνο τεπιαῖης οἱ τε οαΜέέο ῥ/ΟΥ τες ία πΊοτθ νογάς {ο 

5ρρ]ίεά ἴπαπ (λε ψραίο ος ες. 
412). 23. ὡς τὸ µέρος πρὸς τὸ µέρος] Τ]ῆα Ῥαδδασδε δἱπιρὶγ πηθαἨς Εἶναί 

ἤοη σεπετα]]γ 5ίαπάς ἴο ἴπε 5εηδίνε {αοι]ῖες σεπετα]]γ ἵπ ἴ]ε 5απιε 

Ἡ α5 ΑΠΥ Ῥατίοιίατ αοἲ οί 5εηςε (ος. 5ἱδΏς) δίαπάς {ο ἴἶο Ρατοι]ασ 

η (6... ἴ]ε εγε). 
1Ο. 412'25. ἔστι δὲ οὐ τὸ ἀποβεβληκός] Ἠετε, α5 1 ηανε ἰτὶεὰ {ο Ὀτίηρ οιί 
1ᾳ ἰταπσ]αίίοη, Ατςίοι]ο ἵ5 δεεκίηςρ {ο εχρἰαίη {πα τοπιαϊηίηςσ Ρρατί οἱ Πΐ5 
ἠεῖοπ ἵπ ὃ 5, 412328: σπέρµα απά καρπὸς, ἵξ ἶ5 {ο ο ποῖεά, ατε ἱπίτοάυςεά 
2) 27 α5 ἱηδίαποες οἱ {λίπσς νυΏὶο] ατα 0 5ι/Πεϊεπί]γ αἆναποες ἵη {πε 

νοἱεπείαΙίγ οἳ Π{ε {ο Ἠανε α 5ομ]. ῷο ΤΠεπηϊδεϊμ5, δῆλον τοίνυν ἐκ τῶν εἰρημένων 

οὔτε τοῦ νεκροῦ σώματος ἐντελέχεια ἡ ψυχὴ οὔτε τοῦ σπέρματος τὸ μὲν γὰρ οὐκ 
ει ζωὴν, τὸ δὲ οὐδέπω, καὶ τὸ μὲν οὔτε δύναται ζῆν ἔτι, τὸ δὲ δύναται μὲν ἀλλ᾽ 

Γερον, 1η [αοί, 45 Ῥμί]οροπιις οχρἰαἰῃς, ὮΥ α σώμα δυνάµει ζωὴν ἔχον Ατὶδίοί]ε 
η5 {16 τελεῖον ἤδη καὶ ὀργανικόν. 

812. 4137. διὰ τὸ μηθενὸς εἶναι σώματος ἐντελεχείας] Τηἱ5 εχε]ηδίοη οΓ {πε 
6ο ἴτοπι ἴμε σεπετα] οοπάϊτῖοης οἱ {νε ψυχὴ ταΐσες αἲ οΠος, ἂ5 Ραεῖα5 

ἱπῖς ουξ, {ο αιοδίοη ν/ηοίπες 1ΘᾶδοΏ ἶ5 Ιῑδε]ί α Ῥατί ΟΥ {οσπ οἱ {πε 5ου]. 

{ {πα αιεδίίοη Οἱ α νοῦς χωριστός πημςί Ῥο εί {ο {λε ΤΠϊτά Ῥοο]. 
814. 4139. ὥσπερ πλωτήρ] Τ]ε {οτοε οἱ {ο Π]αδίταίίοη ννοι]ά 56επΏ {ο 
το 5Ἡεν; επαί ενεη {λοιρ] 5ου] 15 αἱνναγς5 ἐντελέχεια οί ἴἶα Ῥοάγ, 1 πιᾶΥ 

γε δε 5εραταϊεά {γοπη 1. ]αςί α5 (1ο 5α1οτ, ίποιρ]Ώ σἰνίης Η{ε απἀ 5ου] {ο 
'Ἠΐ6 Ώοαί, «αη οχἰσι αρατί {ΓΟΠΙ ἴτ, 5ο σαΏ {πο 5ου] οχἰσὲ αρατί {ΓοΙΏ ἴἶια Ῥοάγ. 

6ΗΑΡΤΕΚ ΙΙ. 

ΤΠΗΙ5 εἸαρίετ {αίκες πρ α πεν; ροίπί οἱ νίεν (ἀρχὴ) ἵπ ἴλεα εχροφ!ίοη οἱ ἴα 
5ου], απἀἆ οοπιρ]είες {πε αὈφίτασί πιείαρ]γςίσα] αοσοιηέ ΟΕ 1Ε ]αςί ρῖνεη ὮΥ α 
᾿Φίαϊεπιεηί οξ {πε ἀῑ[ετοηπί {αοι]εςς {τοις νΏίοὮ 1 πιαπ]ζοςί5 15 αοϊϊνΙ{γ. 

ο. Της τε]αίίοη Ῥείννεεη {εςο ἀῑβετεπί {αοι]εῖες απά {λαῖτ οοπιραΒἰβΙΠέγ γη] 
νε υπΙίγ οἳ νε 5ου] 5αρσεςί5 5οπιε αιεςίίοης {ο οοηδἰἀετα(ίοη, απά ]εαάς 

να νντ]ίοχ {ο τθαδςοτί Ἠΐς ἀἁοοίτῖπε οἱ 5ο] ας {1ς ἰταί] οἱ Ῥοάγ. 
ο ἃτ. 413 ΤΠ. ἐπεὶ δ᾽ ἐκτῶν ἀσαφῶν μὲν φανερωτέρων δὲ γίγνεταιτὸ σαφέε] ΟΡ. 
{ 95. 1. 1, αδφ' 18: οὐ ταὐτὰ ἡμῖν τε γνώριμα καὶ ἁπλώς. διόπερ ἀνάγκη τὸν τρόπον 
;. ποῦτον προάγειν ἐκ τῶν ἀσαφεστέρων μὲν τῇ φύσει, ἡ ἡμῖν δὲ σαφεστήρω» ἐπὶ τὰ 

3 {. σαφόστερα τῇ φύσει καὶ Ὑνωριμώτερα. ἔστι δ ἡμῖν πρῶτον δῆλα καὶ σαφῆ τὰ 

;. συγκεχυµένα μᾶλλον" ὕστερον δ) ἐκ τούτων γίνεται γνώριµα τὰ στοιχεῖα καὶ αἱ ἀρχαὶ 
. Διαροῦσι ταῦτα. διὸ ἐκ τῶν καθὀλού ἐπὶ τὰ καθ ἕκαστα δεῖ προϊέναι. Το Ῥαδίς 
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οἱ {]ῖ5 {ΠδοίΥ οἱ πιεί]οά ες οἱ εοἵ5ε ἵπ Ατὶςίο(]ες ἀῑςμποίῖοη Ῥεϊναση 'λαῖ 
5 “Ῥείίετ ΚποινΏ” 1Π {Ίιε οτάεί οἱ παίατε απἆ “Ῥείίοί Κποννη” τε]ατινε]γ {ο 5: 
αΌοιί ν/π]οἩ 5εε 7οῤέος ΥΙ. 4, 141) 5, απά «Παζ, Ροού, 1.2, 71” 34. Ἱπ ἴπα 

{ΟΓΠΊΕΓ Ῥᾶδδασε Ατὶδίοι]ε Ῥτῖηρς οαί ένα ἀῑδιηοίϊοι ὮΥ 5πενήπρ ελαῖ νν]ή]ε ἵπ. 

ια οτάετ οἱ παίιτε, ΟΥ ἁπλώς, ἴπε Ροῖηί 15 Ρίο {ο {ε Ηπε, απά {πε Ιΐπε αραῖῃ {ο 

ἴπα 5αρεΓβοῖες, Γε]α(ϊνεΙγ, οη {λε οἵμει Παπά, {ο 15 απά {π {νε οτάες οἳ Κπονυ- 

᾿Ι1εάςε, ίμε 5ἀρετβοῖες δίαπᾶς β15ί, ἴἩε Ροϊηί ΟΙ στιγμὴ Ἰ85ἱ. Της ρ85δαΡε Ίοπη ἴπα 

βοοή. Παζ. εχρ]αϊπς ἴπε τε]α(ϊνε]γ Ῥτίου ἵπ {πο οτάεΓ οἱ Κπον]εᾶσε το ὃε Τε 
πΊΟΤΘ Ιππππεά]αίε {αοΐς οἱ 5εη5ε, γΥπῖ]ε ἐε Ῥτίου απά Ῥεϊτίες ΚΠοῖνηΏ ἵπ ἴπε οτάες 
οἱ {ΠπουιςΠί απάἆ παίτα ατε ἴπε απίῖνεισα] (ταίῃς «[ατίπεγ τεπιονεά ἄοπι 5εῃςα.” 

Τπε «οΏδεαιεποε οἱ {πε ἀοοίτῖπα ἶ5 {ναί {νε Ιπῖα] 5ιαάγ οἵ α 5αρ]εοί 5που]ά 

Ῥε Ιπάπείῖνε, απά ΟΠΊΥ αἲ α Ἰαίει δίασαε Ῥεσεοππο 5γ]]οσίδείςο, ΟΡ. 4εία. 7. 4, 

Ι1920’4, απ «441. ο54. ΤΠ. 23, 68" 35. ΤΠε ρτας!ἶσα] πιεαπῖης οΓ {πε πηεί]Ώος ἵπ. 

Ττ5 Ρτεςεηί αρρΗοαίῖοη 15, ἴπαί Ίνα 5που]ά Ῥερίη γη εβεοῖς απά ατρας Ῥαε]ς 

{ο οχἥςες,---ἀῑῖνε, 1π οἵμεί γοτάς, αἲ α οοποερίίοη οἵ ναί 5ου] 5 ἵη Π5εΙ{ΏΥ ᾱ 

είαάγίης ἴπε ΡΠεποίπεπα ἵπ ΨΠΙΕὮ Τῖ πιαη]{εςίς τς ο Α α]πλ]]αγ πιο 
15 τεοοπΙπιεηάεά {ο {πε πιοτα]Ιδέ 1π 21. Λέο, 1. 4, 19ος” 2. 

413 13. οὐ γὰρ µόνον τὸ ὅτι δεῖ τὸν ὁριστικὸν λόγον δηλοῦν] ΟΡ. 4παζ. ου. 

ΠΠ. δ, 93 17, Ψπετο Απὶδίοί]ε ἀῑδιιησιῖσμες Ῥείνεεη α Κπον]εάσε οἱ {πε ὅτι απά 

α ἹΚηπον]οάρε οἳ ἴ]α διότι, απά 4. Λοδή. 1. 1ο, 943 11, νΊοτε (ηχος Ἰϊπάς οί 

ἀεβπίίοης αἴθ επιπιεΓαϊεἀ. ὁρισμὸς ὃ ἐπειδὴ λέγεται εἶναι λόγος τοῦ τί ἐστι, 
4 4 ς ’ ” --- - / / . 3” ἊἎ / 4 

φανερὸν ὅτι ὁ μέν τις έσται λόγος τοῦ τί σηµαίνει τὸ ὄνομα ἢ λόγος ἕτερος ὀνομα- ὶ 
’ ϱ Ν / /  .8 / α εὁ ας - μά ΔΝ τώδης, οἷον τὸ τί σηµαίνει, τί ἐστιν τρίγωνον. ὅπερ ἔχοντες ὅτι ἔστι ζητοῦμεν διὰ 

” ” 

τί ἐστιν. εἷς μὲν δὴ ὄρος ἐστὶν ὅρου ὁ εἰρημένος, ἄλλος δ᾽ ἐστὶν ὅρος λόγος ὁ δηλών 
3” λ.. 

διὰ τί ἐστιν. ὥστε ὁ μὲν πρότερος σηµαίνει μὲν, δείκνυσι δ' οὔ, ὁ δ' ὕστερος φανερὸν 
- - ΄ -” 

ὅτι ἔσται οἷον ἀπόδειξις τοῦ τί ἐστι, τῇ θέσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως. διαφέρει 
- - / 3 Δ φ ἆ 

γὰρ εἰπεῖν διὰ τί βροντᾷ καὶ τί ἐστι βροντή. ἐρεὶ γὰρ οὕτω μὲν διότι ἀποσβέννυται 

τὸ πῦρ ἐν τοῖς νέφεσι' τί ὃ' ἐστι βροντή:; ψόφος ἀποσβεννυμένου πυρὸς ἐν νέφεσιν. 

ὥστε ὁ αὐτὸς λόγος ἄλλον τρόπον λέγεται καὶ ὡδὲ μὲν ἀπόδειξις συνεχὴς, ὡδὲ δὲ 

ὁρισμός. ἔτι ἐστὶν ὄρος βροντῆς ψόφος ἐν νέφεσι' τοῦτο δ' ἐστὶ τῆς τοῦ τί ἐστιν 

ἀποδείξεως συμπέρασμα. ὁ δὲ τῶν ἀμέσων ὁρισμὸς θέσις ἐστὶ τοῦ τί ἐστιν ἀναπό- 

δεικτος. ἔστιν ἄρα ὁρισμὸς εἷς μὲν λόγος τοῦ τί ἐστιν ἀναπόδεικτος, εἷς δὲ συλλογισ- 

μὸς τοῦ τί ἐστι πτώσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως' τρίτος δὲ τῆς τοῦ τί ἐστιν ἄπο- 

δείξεως συμπέρασμα. 

41316. νῦν δ ὥσπερ συμπεράσµαθ οἱ λόγοι...εἰσίν] Ατὶδίοί]ε ππεαης (ναί 

(τας ἀεβηϊίοης ατα Ίκε α τερι]ατ 5γ]]οβίςπι, 5ο Τατ α5 {ο οοπίαϊη α πιάά]ε 

ἴατπι οοιτεδροπάἶηρ {ὁ {πα οα15ε η οιννατά 'παίατε, Ῥαΐϊ ἴπαί ἵπ οτάίπατγ - 
Ῥτασίϊος (νῦν δὲ) ἀεβπίείοπς ατα Ίο πιετο οοπο]αδίοης ὙΥΠίοἩ σοπηΏθοί ἔθγπις, 
Ριΐ σῖνα πο οἶπε {ο ἴ]εα πη]άά]ε Έετπα ν/μ]εῖι απί{ες {Ἠεπῃ, 

413"19. τετραγωνισμὺς µέσης εὕρεσις] Ττεπάε]ΙεπΡιτς «οππρατες 7είαβῇ. 

Β. 2, 99610. Το απἀειδίαπᾶ ἴπε Πηφίταίίοη Ἶνε τημςί τε[ετ ἵο Ἐο]μά τ. 14 

απά ΥΙ. 13. Ἐτο]ιά 1Ώ ΤΠ. 14 ῬτοροςεςῬ {ο ἀεδοτῖρε α 5ᾳυατε ἴπαί 5Ἱα]] Ῥε εφια] 

ιο α ρίνεη τεοίί]ΊπεαΙἱ Πσιτε (4), απᾶ αἴίετ εοηδίτας(ῖης ἴπε τεείαπρ]ε 

6 ν]ίοἩ 15 εααα! {ο 4 Ἠπάς ἴμαί ὮΥ Ρτοάποίηρ ΔΕ το ἔ απά πιαήηρ 

ΕΣ: ΕΣΩ, Ὀϊδεοίπς ΑΣ απά εχἰεπάϊηρ 3 {ο ινε οἰτοειπίετεπος οἱ α 

ΝΕ ΡΕ ΡΙΜΗΕΣΑ" 
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η {τοπ (7, ἴπο 54 ατα οἳ Σ1 ἶ5 εαιαὶ {ο ΔΟΕ, απὰ 5ο {ο «4. 

σ 

Ἴεπι η ΥΙ. 13 ἵ5 {ο βπᾶ α ππεαπ Ρτοροτβίοπα] Ῥοΐνναεη ἔννο 5ἰγαϊσηε 
απά νε βπά εἶναι ὮΥ Ρ]ασῖης ἴ]ε ἔνγο πες ἵΠ οπε σἰταὶρΏί Ἰἶπα, ἆαςοτίρ- 
βοπη]οἶτο]ο οἩη ἴπε Ἠο]ε Ἰπε, απἀ Ίτοπι ἴῃα Ροΐπέ γης ἴ]Ἡς {νο πας 

ἵ ἀτανήπς α Ίἶπα ἴο ἴ1ε οἰτουπηίετεηπος, ἃ ΠΙΕΔΏ ΡτοροΓοπα], 1.6. α Ίΐπα 
Ί φίαπάς ἴο {πε οπο Ἰπο ἵη {λα 6απης ταβῖο ας ἴέ ἴϊςε]έ 5ίαπἆς {ο {μα οίμετ, 
αολΏεά: 5ο ελαί 
μλν 45.:250::.5)5:260. 

ο σ 

ιά 36, 15 αἶσο (ἶιε οἷάς οἱ {πε 5ᾳπατε εα ια] {ο {Πε τεείαπρ]ε 42. 26. 
δη. 4132. καὶ γὰρ τὰ μὴ κινούμενα κ.τ.λ.) ΤΠεπηϊσῖας αά5, ὥσπερ τὰ 

κα 41316. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν φυτῶν] Τ16 πιεαπῖηρ ἶ5, έμαί ]δέ ας ρ]απίς 
ἴπε οπεηςς5 απά ΙπάϊνΙςΙΟΙΠίγ οί {πε νερείαίῖνα {ΠαΠποίῖοη5, 5ο Ἰη5εοί5 

ἴπε οπεηεςς οΓ {1ο 5εηςίῖνε απά “οτεοίῖο. Τῆεςε Ἰηδίαηοςς, ΙΠ 5Ἡοτί, 

Έναί ἰέ ἶ5 ποῖ {λα σα5ο ἴλαί ἴΠε ρετοερίΐνε Ρον/ετ5 ατα ΙΠ 08 Ρατ, ἴπε 
ἰαῖνο ἵπ ΑΠΟΙΊΟΓ, 

41322. εἰ δ) αἴσθησιν, καὶ φαντασίαν καὶ ὄρεξιν] Ἐτειάεπί]α] (Ρρ. 8) ννοι]ά 
"οπης ἴπε ποτά καὶ φαντασίαν, Ώεοααδε 1ξ ννοι]ά {οἶ]ον ἔτοπι {παπι ἐλαῖ αἲἱ 
απίπια]ς ννη]οἩ Ῥοβςε55 5εηςα({ίοη ἨαγΥε φαντασία 45 ννε]].---ᾱ τεςη]ί αἲ νατίαποε 
νε 415" 1ο, οἷς δ᾽ ἐκείνων ἕκαστον οὐ πᾶσι λογισμὸς ἀλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ φαντασία, 

. απά Ὦγ ΙΤ. 3, 428"90, 22, 24. Απά ἵπ ἀεηγίης, α5 ἵη 4285" 11 Ατὶςίοί]ε ἡηεβζί- 
Οἱέᾖν ἆοες {(δοκεῖ), ναί ἴλε νοτπι Ἠας φαντασία, Ατὶδίοί]ε ννου]ά 56εΙΏ {ο 
ἀενίαία {γοπι {ια ρτο5οηί ρ855ασο. 

“81ο, 41328. καθάπερ τινές φασιν] Ῥ]αίο ἵπ Δεβιμθδές 436-- 441, απά 
Τὔπαεις, 69. 
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512. 4144. ἐπεὶ δὲ ᾧ ζῶμεν...διχῶς λέγεται] ΤΠε Ιπίχοᾶμοίογ ρατβῖε]ε ζαΠ 

νεα ἀῑ[Που]ίγ βπά απ αροἀορίς5 {ο ΨΙο]ι 1ὲ 15 {ο Ῥε τείεττεά : απά Ττεπάεϊεπριτς 
Ῥ{οΡροςες ν/ε 5Που]ά τοαὰ έτι δὲ ἵπ οτάςτ {ο οἶεατ αρ {ο οἶαμδες. Ῥοπίϊχ, 4γά9, 

Φζή, Π. 129, τεσατάς ἴλε βπα] οοπο]αδίοηΏ α5 ατγὶνεά αἲ ἵπ 13, ὥστε λόγος τις, 

α5 {με τεδι]ί οἱ έητεε ργεπιίσ5ες. “ΤΠε βδί Ρτεπιί55,’ Ἡε 6οε5 οἩ, “ρΐνες εκ- 

Ρτεβδίοη {ο α ζαοί οἱ Ππριϊδείο πδασε---ἴἨ5, νΙζ. ἴλαί απάετ ᾧ ἐπιστάμεθα να 

εαπ απάετείαπά αἲ οπος ἐπιστήμη απά ψυχἠ, ]η»ί α5 απάεΓ ᾧ ὑγαίνομεν ΝΕ 68Π 

ππάρικίαηά ὑγίεια ΟΙ σώμα. Τμε 5εσοπά Ὀτίηρς οί {πε ἱπιροτί οἱ {Πῖ5 5 οἳ 

Ίαηρααρο ὮΥν «Ἠενίηπρ {]αί ἴἩο βτςί οἱ {πα ἔννο πιεαπίηρς ἀαποίας {6 ΓΟΓΠΙ 
απά Ποίίοη, {πε 5εοοπἀ, ἴπε τεοερίϊνε 5αΏσίταίατη. [Τῃε οοιπίετρατί οἳ μὲν 

ἵη {Πο νιοτὰς ἡ μὲν ἐπιστήμη (8) ἵ5 ποί ἡ ψυχὴ δέ (12), α5 ἴ]ε 5εῃ56 5ης, 
Ῥαΐ {ηε οἶαιςδα ἶ5 Ῥεσιπ ας 1 1ΐέ γγογο ἴο Ῥε οοπίῖπιεά 5οπιεν/λαί ΙΠ {πα {οἶ]ουυ- 

ΙΠᾷ {α5ΗΙΟη: τούτων ὃ᾽ ἡ μὲν ἐπιστήμη τε καὶ ἡ ὑγίεια μορφὴ καὶ εἶδός τι καὶ λόγος 

καὶ οἷον ἐνέργεια, ἡ δὲ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα δεκτικὸν, Ῥαΐ ἴ]ε 5εοοπά Ἰα] οἳ ἴἶχε 
απίηεςϊς, Ιηδίεαἆ οἱ Ρεῖηπσ φίαϊεά οο-ογάϊπαίε]γ, 5 Ιπο]αάεά 5αροτάϊπαίε]γ 1η 

τοῦ δεκτικοῦ, 'Ἱο.] Τῆε ελϊτά Ρρτεπηῖ5ς βπα]]γ πιαϊπίαῖης ἴλαί (πε 5ου] ἶ5 (μαί 
{Ἡτοιρ] νμ]οὮ να Ίνα απά {Π]η]ς 1η {Πε πιοσί α]πλαίε ΠΙΏΏΘΓ (πρώτως); απὰ 

λε οοπο]αδίοη {Ποτείοτο {ο]]ουνς {]αί 5ο] ἶ5 {λε λόγος απά εἶδος, ταῖΏετ ἴἶαῃ. 

ἴπε ὕλη ΟΓ ὑποκείμενον.) ΤΗΙ5 56εΠ15 ΠΊΟΓΘ 5α{ἰ5[αςίοτγ ἴπαη {ο βπά ννἩ Ῥαοῖας 
ἔπο αροἀοςῖς ἵη 414” δ, τούτων δ᾽ ἡ μὲν ἐπιστήμη. Τ{ε {οτςε, οἱ οοι5ε, ΟΓ πρώτως 

η 41412 5 ἵο Ὀτίης οί ἴ]ο ι]ἰπιαία απἀ Πιπάαππεηία] ροίίοη οἱ ἴπε 5ου] 
ἵπ Π{ε. λα Ίνε απἁ Ρετοεῖνο ὮΥ ἴλα Ῥοάγ; Ῥαΐέ νε σαηποί Ῥε 5αἱᾷ ἰο ἆο 5ο 
πρώτως. Γουβίτ]]ς, ἵέ 5Ἡοι]ά Ῥε ποϊϊοεά, πηα]κες {Πε αροἀῦςίς Ῥεσίη ει 414312, 

ἡ ψυχὴ δὲ τοῦτο ᾧ ζῶμεν...πρώτως. 
ο δ14. 41422. οὐχ ὥσπερ οἱ πρότερον] ΤΠε Ῥγίμασοτεαπς απά 5ιςἩ 
(μ]η]κετς αγε Ιπίεπάεά. ϱΟΡ. Ὁ]ς. 1. ο. 3, δὃ 22, 23, 407) 15. 

δ 15. 414"2δ. φανερὺν ἐκ τούτων] ΤΠε 5αππε αοσουπί οἱ 5ου], 1.6. Ώας Ῥεεῃ 

αιτῖνες αἲ ΡΥ αΏ ὢ ῥος{εγ{ογὲ πιεί]οά (5ο {ο σα1! 18) α5 γνας ἵη ο, 1 αττὶνεὰ αἲ ὮΥ 
4η ἃ 71077. 

6ΗΑΡΤΕΕ 1ΤΠΙ. 

Τα οἨίεί ου]εοί οἱ είς οἹαρίει ἵ5 {ο δεί {οτίἩ {ε τε]αίίοα Ῥείψεεη ἴπε 

ἀϊ[ετεπί {αου]εῖος οἱ 5ομ], απἀ εδρεςία]]γ {ο 5Ώεν {λε γα ἵη πνηίς] πε ρο55ε5- 

οἵοπ Οἱ α Πΐρλε {αοι]ίγ Ῥτεδιρροςες (Ἠε Ροββεβ5ίοΏ οί α 1οΐνετ. Θεηδαίίοη, 1ΐ 

19 «Ἠθννη, ἰΠ δδ 2, 3, ἶ5 αἱνναγς αοοοπιραπίεᾶ ΒΥ ἀεδίτε απά αρρείίίε; απά η ὃ 5 

εις τε]αίίοπ οἱ λα ἀιῄεγεηί Ῥονναις {ο 9Π6 αποίῃες ἶ5 εοππρατεά {ο ἐλαί 50 

οἰφιίῃσ Ῥείνεεη πιαϊμεπιαίσαὶ Βρυγες. .ΤΠε ῥργελο]ορῖσί, αοοογάΙπβ!γ, τηιςί 

ποί ΟΠΊΥ ρῖνο α σεπετα] αὈφίταοί ἀεβηϊίοη οἳ {πε 5ου]: Ἶε πηιδὶ Ιπίετρτοί 

εἡί5 σεπεΓα] οοπεθρίίοη 1πῖο 15 Ρατίϊοι]ας πιαηϊ{εδίαί]οη». 

52. ΔΙ4:5. οἷς δὲ ταῦτα, καὶ ἡ ἐπιθυμία] ΟΡ. ενα ργενίοιι5 οΏαΡίετ, 41 323, 

ν/ηεγο αἱπιοσί Ιάεπίίσαἰ εχργεδδίοης Ίνετε δες. 
34. 414”6. ἔτιδὲτῆς τροφῆς αἴσθησω ἔχουσιν] ΤΗἱ5, α5 1 Άανε ἰτ]εά {ο Ὀτίης 

οί ἵπ ένα (γαπρ]αίίοη, 5 απ. αἀἀἰίοπαί αιριπιεπέ {ο 5Ἠεν) ἴἶαί φεηδαίοη 15 
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“αοοοπιραπίεά Ὦγ ἀεδίτα,. ΤΠε ατσαπηεπί 5Ἱογί]γ ἶ5, ἐἶαί Ῥεσοαιςο αἱ1 απῖπια]ς 
ανα α 5εη5ε {ος Γοοᾷ, {Παγ ατε πεοεδεατΙ]γ 5αβ]εοί {ο Ώαπρετ απἆ ἠλ]τοί---]λαί 

5, α οἴεοίγε {οι {οοᾶ, νλείμει 5ο]ά οἱ Πι]ά, 
ντ. 4148. τοῖς δ᾽ ἄλλοις αἰσθητοῖς κατὰ συµβεβηκόε] 2ο Τοιςίτ]]ς απά Ττεπά., 

αἩἱ ἔνε Μ55. τεπὰ τῶν δ' ἄλλων αἰσθητῶν. ΤΠε ο]ά οοπιπιεπίαίοτς εχρ]αἰπεὰ 
σεπ](ῖνε α5 ἀερεπάίπρ εἴίλπει οη ἀφὴ ΟΙ ΟΠ ἐπιθυμία. 

414" 14. διασαφητέον...ὕστερον] {22ε:5εΛ5ή, «αρ. 4. 
"Ἔσ. 414”325. διὸ γελοῖον ζητεῖν τὸν κοινὸν λόγον...ἀφέντας τὸν τοιοῦτον] Τη9 
Ι65ασς νγοι]ά 56ΕΊΏ {ο Ῥοε ρατί]γ ἀϊτεείεά ασαϊησί {πε Ῥ]αϊοπίς ταα]δπῃ, απά {ο 

 ππδαη ἴ]αί να «απ ΠΟ πῃοτε σεῖ α ἀεβηϊίοη οἱ 5ο] αρατί {τοπη αἲ] τείετεηποε {ο 
ε- όουίω αδρεοῖς οἱ 5ο] (Παπ νο «8η οἱ Πσιτε α5 απ εη!]τε αΏπίταςίϊῖοη {ΤΟΙΙ 

τισυ]ας βσιτε». ΤΠι5, νε πΙαΥ «ΟΠΙραΤε ἰέ ψΙΠἩ ραδδασες Ίο ἰἶναί ἵη 2. 
΄ δ, η νμΙοὮ Ατὶσίοί]ε εχρΓεςδςες Πὶ5 Ρτε/ετεησε {ΟΥ ραγίϊου]ατ5 ονεί 6εΠ6- 

τα]ίε». Ῥαέ ἴπα ολίαί ἀῑΠοι]ίγ ἱ5 αὈοιί ἀφέντας τὸν τοιοῦτον. Ῥλίϊοροπις5 
Ίαίκος ξ {ο ισα ἰλαί Ἶνε 5Ποι]ά ποί Ῥε οοπίεηί γη(Ἡ σεπετα] ἀεβπίίοης απά 

τρίο πο ασσοουηέ οἱ {λε 5ρεοῖβς Ἰκὶπάς απά {ια ἀεβηίείοης οἱ έπεςα Κίπάς. Απά 
Ἴσοες οἩ {ο εχρ]αίπ {ναί {λε Ρ5υο]ο]ορίσί 5]ου]ά ονεΓ απά αΏονε Ππάίηρ α 

'Εεπεταὶ αοοουπέ οἱ 5ου] 5ιπάγ αἶςο 15 ραγίῖου]αγ {ΟΥΠΙ5 ]η5ί α5 {με 2οο]ορίςί 
«Που]ά Ἠανε απ Ἰάθα, ποῖ οη]γ οἱ {λε αηῖπια] ἵπ σεπετα], Ῥαΐ αἶδο οἱ {πε ρατίῖ- 

οσ]ατ Κϊπάς οἱ απἰπια]5, οἵ α5 ἴπε σεοπηείτἰοίαη 5Που]ά 5ιαάγ Πσιτε, ποί οΠΙΥ 

ἵη εηο αὈρίτασί, Ῥηῖ αἶςο ἵπ 1ὲ5 ροεῖβο Κἰπά5. Ῥασίμς, οἩ {18 οἴπες Παπά, ἴαιες 
ποιοῦτον ἴο ΊπΘαΠ, πο, α5 ῬΠί]οροπί5, {πα 5ρεοῖβο ἀεβηϊίοη, ἴπε ασοοοιΏί 

τε ρατίοι]ατ Κῑπά, Ῥαί α ἀεβηϊίοι οἱ {πε 6επετα] ΚΙπά νΏῖοῃ ας Ῥεεῃ 
Είνεη 1 ἵπ {πε Ρτεσεάῖπς ολαρίαις. “Ιπαιί τιάἰευ]άπα ε55ε δἱ αἱ5 οπιΐςδα ε]τιδ- 

πιοᾶϊ ἀεβηϊίοπα απα]ετ πο 5αργα σέέγἐδιιζης, 1.6. 4μας αἰπριαίασ απῖνει- 

πα η ππυ]εῖ, απαεταῖ ἀεβηιίοπεπα οοπΙππΙπεπη” 1.ε, ἀεβηϊίοπεπι Ἰάεας, 

'Ῥαε Τ απι Ἱπο]ίπεά ἔο ἐλ]π]ς ελαί ῬΠί]οροπιας ρίνες {πε ἴταετ πιεαπίηρ.. Τα 

 ἔοτπις οἳ 5ου], Απκίοί]ε ἶ5 5αγίἨΡ, ατε 45 ἀϊνειςα 5 ἴποςε οἱ ἤριτε: απά ]α5ί 
-;᾿ α5έ1ε αΏείτασί οοπεερίῖοη οἱ βρατε τεςο]νες Ιί5ε]{ Ιπίο {πα (ταησ]ε απά ἀετῖ- 
-' ναῖνε βσιτες, 5ο ἴ]ιε αἈσίτασί οοποερίίοη οἱ 5ου] τεάποες Ιΐδε]έ {ο {με 5ρεοῖΠο 
: Ἰάϊπά οἱ 5ου]. Νο ἁοαδί, πε αἆάς, ἴπετε ἶ5 Ῥοί] ἵπ {πε σα5ε οἱ ἤσιτε απά ἵπ 

τα σα5ε οί 5ο] α ΟΟΠΙΠΠΟΏ ποίίοη γγ]ο] αρρ]]ες {ο αἲἱ πο Ῥατιοι]αχ {ΟΓΠ15: 

δα (απά Επίς 58επ]5 {ο Ῥε {με Ἱπιρ]]οίέ αβδιπηρίίοη Ῥείνίεεη εἰρημέναις ψυχαῖς 
''απὰ διὸ γελοῖον) ννπί]ε ἴετε ἶ5 {ἱ5 σεπεταὶ ποίίοη, Τε ἀερεπάς {ΟΥ 15 να]αε οἨ 

τς ρατίου]αγ {οΓΠη5 {ο ΨΠΙο] ἵ{ αρρ]ίε5; απἀ, {Ἡετείοτο (διὸ), 1ὲ ἵ5 τιάϊευ]ους 
το θρεῖς ἃ ΟΟΙΠΙΠΟΠ αὐὈσίτασί ἀεβηϊείοη απ]εςς Ίνα δἱπημ]ίαπεοις]γ οοηςίτυοί α 

- ἀεβηϊίον οἱ {λα ρατίϊου]αχ Κἰπάς οἱ 5ου] ος Βριτο. 
ο Α1512. ἕτερος λόγος] Καπιρε ἰαηδαΐες: 50 1οί ἀας ΥεγΛά]{ηὲος ες Νις 

- οὖμ αμάεγες: απᾶὰ Ῥβίοροπις εχρ]αίης (ἶλαί ἴἶια 5]εοί {9115 {ο {λα {Πεο]ορίαῃ. 
"Βατ Έλε γνοτάς πθεᾶ Ῥε πο πιοτε ίπαη α τείετεηςς {ο αποίπες Ῥοο]ς (111.), ]αδί 

35 ἄλλος λόγος ἵπ 4199 απά ἕτερος λόγος ἵη 42136. 
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ΕΗΑΡΤΕΕ ΙΥ. 

Τ]ς φρεσῖα] απα]γαῖς οἱ 5ου] ἴ5 Ῥοριη ἵη {πί6 οἹαρίο ὮΥ απ αοσοιπέ Οἱ (ια 
νερείαεῖνε οἵ πα(γ]ῖνε {αομ]εῖε. Ἐυί Ῥείοτε εχρ]αϊηῖηρ {λα παίυτε οἱ πτ]- 

Ποη, ὅτε. Ατὶδίοί]ε 5Ώουν5 Ἠονγ 5ο] ας {ηε οα56 οἱ Ῥοάγ 5 αἱ οπος ἴτ5 {οτπ]α], 
185 Πηα], απά 1Τὲ5 εβῃεῖεηί ολ.156, απά ίπεη ἀεα[ίηρ «]οφθεῖγ νι πα (πΙομ, Ῥτο- πα 

οεεάς {ο 5Ἡευ’ {ναί 5ου] ἶ5 τεφιϊςίίε α5 {πε τερ]αίνε αρεπί ἵπ τεοεϊνίης ἴπε 
214{ε7{α{ οἱ ποιτίδηΏππεπέ. 

ἃτ. 41510. πρότεραι γάρ εἶσι τῶν δυνάµεων αἱ ἐνέργειαι] Τ]οπιςεῖας ἴαίΚος ὅ 

1Ππῖ5 {ο πεαΠ, {παί ἴπ {πε ογάετ οἱ Κπον]εάσε {πε εχετοῖδε Οἱ α ῬοΕΓ ἶ5 Ρτῖος 

ο {Ἡε Ῥοῦετ Ι{δε]{: νε Πγδί οΏδετνε {λε αοίῖοῃ, απἀ οπ]γ ἵπ {πε 5δεοοπἆ Ῥίαςα 

οοἵπε {ο τεοορηίςε {πε Ρονε νλῖο] απάετ]]ες Ἱε. ῬΒπαί 1 ἶ5 ποτε Π]κε]γ Ενα 

Ἀτίκίοι] Ίπςαης {λαέ α Ίηοτα δύναμις, ἂ5 5Η6]ι, Ώα5 πο οχἰςίοπος; {λαί 1ὲς τοαὶ 

αι οη]γ ἀἱδρ]αγς Ιεδε]{ ἵη Ι{5 τεα]ζα{οῦ, αηπά ναί, {λετείοτε, νπεη ἵτα]γ ν 

ΏιοιρΏί απά παείαρηγςίσα]Ιγ οοποεϊνεᾶ, 4Ώ ἐνέργεια Ῥτεοεᾶες α δύναμις. «ὉΡρ. 

Φΐεία. Θ. δ, 1949’ 10; πάσης δὲ τῆς τοιαύτης (δυνάμεως) προτέρα ἐστὶν ἡ ἐνέργεια. πι) 

καὶ λόγῳ καὶ τῇ οὐσίᾳ...τῷ λόγῳ μὲν οὖν ὅτι προτέρα δῆλον' τῷ γὰρ ἐνδέχεσθαι 
ἐνεργῆσαι δυνατὀν ἐστι τὸ πρώτως δυνατόν, οἷον λέγω οἰκοδομικὸν τὸν δυνάµενον 

οἰκοδομεῖν καὶ ὁρατικὸν τὸ ὁρᾶν καὶ ὁρατὸν τὸ δυνατὸν ὁρᾶσθαι. 

ὃσ. 415.27. Ὑγένεσιν αὐτομάτην] ο. Μἱ9έογ. «4 1ὐμαζ. ΝΙ. 16, 57οἱ2; αἱ ὃ' 

ἐγχέλυς οὔτ᾽ ἐξ ὀχείας γίνονται οὔτ᾽ φοτοκοῦσιν, οὐδ' ἐλήφθη πώποτε οὔτε θορὸν 
ἔχουσα ον οὔτ᾽ φά. 

4152. τὸ δ οὗ ἕνεκα διττόν, τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ ᾧ] Τ]εςο ννοτάς, υυῖο]ι οσους 

ασαΐη η 415" 20, Άτα {ουπά {π αἲΙ {πε Μ55, απά ατα τεοοσπίσεᾶ ὮΥ αἲὶ ελα 

οοπηπηεηία{οτς ἵπ α ΊναΥ ΥΠ] Ἱηακας ἴε ἁβποι]έ {ο τεδοτῖ {ο {πε οἴῖοδε 

εχρεᾶἰεηπί οἱ ε]εοίῖηπρ {ηεπι Ποπ ἴλα Ρτεεεηί ρᾶ55αρθ. Ῥαοΐμς ἰχεαίς ἴπεπι 

Ἠετε α5 αηδΜεΠης α 5αρροδεά οΡ]εοίίοη, {ο {πε εβεοί {ἶιαί {νε απῖπια] Ῥτο- 

οτεαῖες ποῖ τοῦ θείου ἕνεκα Όιέ {ΟΥ {]ια φα]κο οί οοπδετναΒῖοι. Τ1ς αΏΦΙΨΕΙ {ει 

5, ἰμαί απ επἆ ἵ5 ννοίο]ά. ΑΙίοτ φιέ Επί αρρείίέας πί αεάΙβοαίοπί5 
Πηϊς επί ἆοπιᾳ5, α]ίετ νετο οι{ Π]ε Εηῖς ραταίατ σἱοιί αεάἰβοατῖοηῖς Επίς οδί 
Ί]]ε αἱ ἆοππαπῃ οδὲ Ιπλαδίίαέατας.”. Απά {Πῖ5 5εεπ]5 {ο σἶνε α {αἶτ]γ 5α[ἱςίασίοιγ ὰ 

νΊεν’ οἱ ίπε πιθαπίης Ἡθτο. Ίος ατε {λε {νο ρᾶδ5αρες Ίηετε τερειῖοης οί με 

54ης ἰταίΒ. Έος ψΠί]ε ἵπ ἴἶε βγοί ρ8δδᾶασε Ατκιοίϊε γου]ά 5εεπα ἵοΊπεαα 
" ἴλαί {πο ἴειη επά 15 ἴο Ῥε ι5εά οηΙγ ἵω οηε οἱ {λε ἔννο 56Ώ5ες πλ]ο] 1 Ῥεαίς, 

ἵη {ῃα 5εοοΠπά Ῥαδδαρα Ἡς νγου]ά αρΡρεατ ἴο ἱππρ]γ {αί {νε 5ου] 15 επὰ ἵη δοίᾷ 
1{5 Ὀνολήηρς, απά ἴπας πνΏῖ]ο νγο Ἠανε μὲν, δὲ ἵη {πε {οτΏχεί ρα5δαΡε, νε Ίανε 

τε, καὶ ἴΏ {Πε 5εοοπά. ἳ 

ΤΠε ἀῑδιμποοη 1{δε]έ ἶ5 {]αί Ῥοέννοεν ΔΏ επἀ α5 οΡρ]εοίίνθ, α Ῥοϊπί αἱ 

συᾖέοῇ Φοπηεϊμίης αἶπις---τὸ μὲν οὗ---απᾶ αη επά α5 φιρ]εοίῖνε, α ἰπίης ος - 

Ρεί5οη /07 τυ/{ζῇ βοπιε(Βίηρ εχὶςίς---τὸ δὲ ᾧ. Τπεπηϊδίας Π]ηδίταίες {πε ἀῑδ- 
εποίίοη ἔτοπα «ΣΕλΐᾳ, νηετε λα επἁ ΠΙαΥ Ὦε εἰέ]πετ, (1) Παρρίηςςς, οἵ (2) τε 

Ἱπαϊν]άια]: διττὸν τὸ τέλος, ὡς μὲν τὸ ὃ εὐδαιμονία, ὡς δὲ τὸ ᾧ αὐτὸς ἕκαστος . 
αὑτφ. ΟΡ. Εατίπει εία. Δ. 7, το72ῦ 1 (Βοπίίᾳ, Ῥ. 499) απά Α/γοΐος, ΠΠ. 4, .- 



ΝόΤΕΦ. Π. 4. 235 

194 35, διχῶς γὰρ τὸ οὗ ἔνεκα' εἴρηται ὃ᾽ ἐν τοῖς περὶ φιλόσοφίας, απᾶ Ώε 60. 

πι, ΤΙ. 6, 7423 22. 
ο 415" 6. διαμένει οὐκ αὐτὸ ἀλλ) οἷον αὐτό] ΟΡ. 3ε (ΕΜ. 41. Π. 1, 731) 3ο, 

ἐπεὶ γὰρ ἀδύνατος ἡ φύσις τοῦ τοιούτου Ὑένουο ἀίδιος εἶναι, καθ ὃν ἐνδέχεται 
τρόπον, κατὰ τοῦτόν ἐστιν ἀίδιον τὸ γινόμενον. ἀριθμῷ μὲν οὖν ἀδύνατον, ἡ γὰρ 

οὐσία τῶν ὄντων ἐν τῷ καθ) ἕκαστον' τοιοῦτον ὃ) εἴπερ ἦν, ἀίδιον ἂν ἦν, εἴδει δ᾽ ἐνδέ- 

χεται. διὸ γένος ἀεὶ ἀνθρώπων καὶ ζῴων ἐστὶ καὶ φυτῶν. 
ο Ἀ6δ. 41525. µετέχειψυχῆς] ΤΗϊς τεαάίπρ 1 πανε αεοερίεὰ {τοιη Τουφίτίϊς, 
- τοονίηρ ΕΤΝ. Τε 15 α Εατίλες εοπβίπιαίίοη Οἱ 1ὲ ἴἶναῖ ἵπ 27 {ΟΥ κοινωνεῖ ζωῆς 
- Ν τεαάς µετέχει ψυχῆς. ΤΙε τεδυ]ί 5Ώεννς 15, α5 Τουρίτί]ς 5αγ5, Ίου ἔλα τεαᾶ- 

΄Ίηρς ο{ οπε Μ5. νετε α5εά {ο σοοττεοί αποίΏεΓ. 
ο 87. 415”3δ. ᾿Ἐμπεδοκλῆς] Ττεπᾶ. τείετς {ο ΤΠεορητασίας: 22ε (αισή Φα2γ- 

 ζαγμ, Ἱ. 13: ἓν γάρ τι τὸ γεννῶν καὶ οὐχ ὥσπερ ᾿Εμπεδοκλῆς διαιρεῖ καὶ µερίζει, 

ο τὴν μὲν γὴν εἲς τὰς ῥίζας, τὸν δ᾽ αἰθέρα εἰς τοὺς βλαστοὺς, ὡς ἑκάτερον ἑκατέρου 
--. χώριζόµενον, ἀλλ᾽ ἐκ μιᾶς ὕλης καὶ ὑφ᾽ ἑνὸς αἰτίου γεννώντος. 
ο ἆδ, 416"1Π. τῶν σωμάτων ἢ τῶν στοιχείων] Τουςίτίκ τεσατάς {1ε νγογᾶς ἢ τῶν 

5 στοιχείων α5 α πιετο Ιηίετρτείαϊίοη, απά ρ]ασες ἴπεπι αοοοτά(πρ]γ ἵπ Ῥτασ]κείς. 

416314. συναίτιον...οὐ μὴν ἁπλώς γε αἴτιον] ΝΠΏ είς ἀῑδεποίοη Ῥείνεεη 

"απ αοἴπα], υλσοπάΠοπα] «αά5ε απά α Ἠχετο οοποοιηϊταηπί οοπάΙῖοπ οἱ εχἰςίεποἙ 
'. ερ. Λείαῤή. Δ. 5, 1915321, ἀναγκαῖον λέγεται οὗ ἄνευ οὐκ ἐνδέχεται ζῆν ὡς συναι- 

΄.. τίου οἷον τὸ ἀναπνεῖν καὶ ἡ τροφὴ τῷ ζῴῳ ἀναγκαῖον' ἀδύνατον γὰρ ἄνευ τούτων εἶναι, 
-'. ̓ απά 5εε αἶςο Όε σεμ. Απύν. 783" 21, διὸ καὶ τῶν φυτῶν τὰ λιπαρὰ ἀείφυλλα 

μᾶλλον. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις τὸ αἴτιον λεκτέον. καὶ γὰρ ἄλλα συναίτια 
τοῦ τοιούτου πάθους αὐτοῖς: «2. Δία ΤΠ. 5, ΤΙΙ4’ 23, τῶν ἔξεων συναίτιοί πως 

-. αὐτοί ἐσμεν. Τμε ἀῑδιποίοι οεει {ΓεαιεπίΙΥ ἵπ Ῥ]αϊο: «.5. ή. 46 Ὁ, 
'. δοξάζεται δὲ ὑπὸ τὼν πλείστων οὐ ξυναίτια ἀλλ᾽ αἴτια εἶναι τῶν πάντων. 

812. 4Ι6)ΤΙ. ἡ τροφὴ πρὸς ἔμψυχόν ἐστι καὶ οὐ κατὰ συµβεβηκός] Τηεπαϊσεϊας5 

Ῥαταρμταδες ας {οἸ]ου5: τὸ ἔμψυχον ἂν εἴη σῶμα τὸ τρεφόµενον ᾗ ἔμψυχον καὶ 

οὐχ ᾗ λεῦκον ἢ µέλαν, ὥστε καὶ ἡ τροφὴ πρὸς τὸ ἔμψυχόν ἐστι καὶ οὐ πρὸς τὰ συµ- 
'.βεβηκότα τῷ τοιούτῳ σώµατι. ΦΗ5επηϊἩ], }αᾖγεδεγίςλ{, ΙΧ. 351, 5αρρεςίς (μαί 

{νε 5]ου]ά εἶε]ει Ιπίτοάιοε ᾗ ἔμψυχόν αἴίει ἔμψυχον ΟΥ οπηῖέ καὶ Ῥείοτε οὐ κατὰ 
συµβεβηκός. 

δ 13. 416) 16. ἤδη γάρ ἐστιν αὐτοῦ ἡ οὐσία] 9ο 1 Ἠανε ἀείετπιϊπεά {ο τεαᾷ 

νἩ ΘΤΥΝΥΧ. Ττεπά, απἁ Ῥε]κ]κετ τεαά αὐτὴ νε ΕΙ,: απά Τουςίτῖ]ς τεαάς 
γὰρ έστιν, 5αρρ]γΊΏΡ τὸ τρεφόµενον, απά τεσατάῖπσ αὐτὴ ἡ οὐσία ἂ5 ΠΠΏεΟΕΣΣΑΣΥ. 

δτο. 416"21. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τοῦ τέλους] Τοτφίτῖ] 5αρροςες {]ιαί {λπῖς 5εηίσεηςε 
5Ἰου]ά Ρε τεαά Ιπιπιεά]αίε]γ αἴἴοί οὐ δύναται εἶναι. Ἐν ἴ]χε οη]γ τεα] Γεα5οΏ {ΟΥ 
5ης] α ἱταηδρορίείοη 15, ἴἶναί ἴ]ο ννοΓάς ἔστι δὲ ᾧ τρέφεται διττόν 6ο Ῥαο] {ο {πε 
πονάς Ἱπ πε 23. Τι ἶδ πονγενει πο απιδια] ἐλίηρ ἵπ Ατίδίοί]ε ἰο πά {παί α 

5εηῖεποε τείεις ἴο 5οπιείμίης 5εραταίεά ὮΥ 5οπΏε Ίπες ἴτοπι {Πο ρα5δαδο ἵη 

πνπῖοῖι ἴπε 5επίεησς οσσς15. ἈΒοείάςς, Ἠετο Ιὲ πγοι]ά 5εεπ {λαί {πε οἶαιςδε 

΄ απάςι ἀἰδοιςείοηι ἶ5 Ιπίεπάςά {ο αἱσηϊεγ Εἶναί ἔποισ]ι ἔτος ε]επιεηί5 ατα ἵῃ- 
νο]νεᾶ Τπ {πε ααεῖοη ο{ Ίο 5ου] αξ παἰτι νε, 5111 1{ ἶ5 α5αα] {ο ἀεδὶσπαίε ενείγ- 

ης ὮΥ τείεγεπςε ἴο 15 επ: απἆ (Πῖς επἀ Ῥεϊπρ σεπεταίἶοη, ἴπε 5ου] ἵπ 

απεσίῖοη 5Που]ά Ῥε σα]]εά σεπεα(ἶνα. 
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416) 24. τέλος δὲ τὸ γεννῆσαι οἷον αὐτό] (ϱΡρ. ού. 1. 2, 1252320. 

16. 416)25. ἔστι δὲ ᾧ τρέφεται διττόν] ΤΠαπηϊδεϊας εχρ]αῖῃς {πο νοτάς ας 4 5 ϱ τρ Ρ 
τε[εττῖης, ΟΠ {πε οπο Παπά, {ο {Ἡε δύναμις θρεπτική, ΝΠΙςὮ 15 συμφνὴς, απᾶ ϱΟἵ- 

τεδροπᾶς ἴο {πε Παπά {λαί δίεεΙ5, απἀ οἩἨ {Πε οίμες Ἱαπά {ο {1ε θερμὸν ἔμφυτον 
ν/ΠΙςἩ ἶ5 Ἠ]κε αη ὄργανον 5αρρ]ιεᾶ ἔξωθεν, απᾶά οοττεδροηάς {ο {πα ταἁἁςετ,. 3ο 
85ο Α]εχαπάει α5 αιοίεά ὮΥ ῬΠῆοροπι5, τὸ γὰρ ᾧ τρέφει τὸ διττὸν οὐκ ἐπὶ 
τῆς τροφῆς ληπτέον, φησὶ νῦν, ἀλλὰ διττὸν λέγει τὴν θρεπτικὴν ψυχὴν καὶ τὸ ἔμφυ- 

τον θερμὸν, ὧν τὸ μὲν ἐστιν ἀκίνητον ἡ θρεπτικὴ δύναμις, αὕτη γὰρ οὐ κινουµένη κωεῖ, 

τὸ δὲ ἔμφυτον θερμὸν κινοῦν καὶ κιούµενον. Βπϊ Ττεπάε]επΡιτς, {ο]]οννίπς Θἱπη- 

ΡΙϊεία5, απάεγδίαπᾶς {πε {νο {ο Ῥε, {9έ, Ἠεαί Ἱππαίε ΙΠ {πε Ῥοάγ απάἁ ππονίης 

ἴπα πι(τ]πιεηί (κινοῦν µόνον), απᾶ, εεσλιάζγ, πιϊτίπιεηέ, νΥλίς] ννΏ]]ε 1έ ἶ5 πιονεά 
ῬΥ ἴἶε Ἠεαί, αοῖ5 ἵΏ ἴμτη ΟΠ {πε Ῥοάγ γηῖοἃ ἵ5 Ῥείης ποιτἰδΏεά (κινοῦν καὶ 

κινούμενον). 

416”31. ἐν τοῖς οἰκείοις λόγοις] ἜΤπε τείετεποε ἶ5 ΡτοβαΡ]γ, α5 οἱπαρ]ίοῖας 

5αρσεσίς, {ο {Πε 72ε (επεγαέίζοπε εί (ο7}ηβ{ΐοπε. ΤΗϊ5, αἲ αΏηΥ ταῖς, ἶ5 5ἱπαρ]ες 
ἴλαη {ο 5ρροςε γΙίἩ Ἠείίζ {αί {ο α]]αδίοη 15 {ο α ζοψέ γνοτ]ς, περὶ τροφῆς, ΥΥλ]ςἩι 

Ἠεῖίζ ελίη]κς ἶ5 τε[εττεά {ο ἵη 2ε.507110, 3, 456" 4, εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐν τοῖς 

περὶ τροφῆς: απά π 12ε Ρα. 4α/, 11. 3, 65ο) 11, ὃν δὲ τρόπον λαμβάνει ἐξ 
αὐτοῦ (τοῦ αἵματος) τὰ µόρια τὴν αὔξησω, ἔτι δὲ περὶ τροφῆς ὅλως, ἐν τοῖς περὶ 
γενέσεως καὶ ἐν ἑτέροις οἰκειότερόν ἐστι διελθεῖν. Τηαϊ Ατὶσιοί]ε «που]ά πανε 

ΚΠπονηΏ α «ἐοΙ{0 οἳ ὝΥπαῖ νο οα]] αἱιοσεί]ετ ὮΥ {ο ηαπαε οἱ ε 6επογα{έοηε 

α5 α ἰτεαΐίδε περὶ τροφῆς νου]ᾶ Ὦε απα]οσοι5 {ο {λα ΠΙΠΙΘΓΟΙ5 Ῥα5δασος ἵη ᾖ2ε 

6ωεῖο ἵπ Πίο ἴμε Λγοίος ατα τείεττεά {ο ΠΟΥ ας ἴπο ἀῑςδετία[ῖοη οἩ Ρτῖη- 

οἴρ]ε5, ΠΟΥ’ ΟΠ πιονεππεηί, απά ἵη οπς Ῥ]ασς οἨ 8πῃς; ν. 72ε (οεῖο, 1. 6, 274321, 

ἐν τοῖς περὶ τὰς ἀρχάς, ΠΠ. 4, 30323, εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ χρόνου καὶ 
κιωήσεως. 

«ΗΑΡΤΕΕ Υ. 

Της σεπετα] οἸατασίει απἀ οοπά1οης οἱ 5εη5ε-ρετοερίίοη οοπςε ταῖς {6 

5υρ]εοί οἱ (Πῖς ολαρίες; απά ἴ]αε νυτίίεγ νγου]ά 56επῃ εδρεοἰα]]γ {ο Ιπίεπά {ο 

οπεἶείδε απὰ απιεπά ἴΊε ρορυ]ατ απα]γοῖς οἱ ἴπο Ῥτουςδ. ΤΕ5 Ῥοριίατ 

θη8]γ5ί5 (δοκεῖ) τερατἆς 5εΠΏ5ε α5 α {ΟΓΠΙ οἱ (ΓαΠ5{ΟΤΠΙΔΙΟΠ, απά α5 Ιηνο]νίης 

πἹοΥεπηεηί απά α Ῥᾶδδῖνε ΙΠΙΡΓΕΡΦΙΟΠ (πάσχει). Βπί πον (πε 35) ἵξ 8εῃ56- 

Ρετοερίίοη Ῥε 5ΗςἩ α. Ρᾷδδίνε ΙΠΙρΓΕΡΦΙΟΠἨ, ΊνεΕ ΠΙαΥ τεππεπΙΘΏετ {πε ἀοοίτίπε ος 

ἴπε 5εΠοο]5 (φασὶ δέ τινες) {]ιαί ]]κε ἶ5 αβοείεά ος ἵπιργεςδεά ὮΥ κε: απά {πει 

πε ἁλποι]ίγ Ρτεδεηίς 15ε]{, ἹΝἩγΥ ἆο ἴ]ε 5εῃ5δες πο Ρετοεῖνα {Πεπιδε]νας 

(417 32) ΝἩγ, 1 8εης5ο ἶ5 α Ῥυτε]γ Ρηγ5ιο]ορίσα] ρτοσεςς οἱ Ῥεῖπς ἵππργεσσεά, 

Ίϊ]κε ὮΥ κε, ἆοες ποί {πε πιαίετίαΙ οισαπ’ Οἱ 5εη56 Ῥετοεῖνε {πα πιαἰετία]ς ος 

νΠΏ]ο]ι δἱρΗί 15 οοππρο5εάδ Τπε οχρ]απαίίοη οί (5 ἁϊββποι]ίγ οοουρίας ὃ 2, 

απά, 50 {αΥ ἃ5 ἴλαί 5εοίίοη ῥοες, ἴπε γντίίετ οοπίεηί5 Ἠ]παδε]έ η θἸενίης 

Ειαί 5εηςο ἶ5 ποί απ ενετ-ασίϊνε Ῥτουεςς, Ῥαΐ 5ΙπιρΙγ α οαραοΙίγ ἀερεπάεπί 

{07 ἴέ5 εχετοῖδε Προπ απ ορ]εοί νυηὶσἩ 1165 οιίδίάς Ι5ε]{, πιαοἩ ἴπ {ο 6απις ΥΑΥ 

α5 ἴπο εοπηΡις!ῖρ]ε οαηποί ἀἱδρίαγ ἵέ αοίῖοη γέποιί απ αοίμαὶ τε. Τ]ας 

πε νηίπουί ἁταννίηρ αΠπγ ἀῑδιπείίοη Ῥείννεεη ἴπε ἀῑβεγεπί νγογᾶς (πάσχειν, 

νο μμ εν ιο μον. 

μμ δὶς ἷς 
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κινεῖσθαι, ἐνεργεῖν), νλ]ο]ι αἲὶ (τεαί 5εηςε α5 α Ρ]γςίοὶορίσα] Ῥτοςςδ5, νε βπά 
"μαι νε οοπάϊἴίοηπς οἱ τεοεϊνίησ απ Ιπιρτβδδίοη αἴα {παί ἴπε οὐ]εοί ν/]ῖο] 
οοπηπιαπ]σαίες {ο Ἱπιργεδδίοη 5Ἡοι]ά Ῥα αοϊῖνα (ποιητικὸν) απά αοίπα]]γ 
τοα]ῖζοὰ (ἐνεργείᾳ ὄν). Απά (ἶνας νε 566 ΝΊΥ {λε 5εη5ε5 οαηποί Ρετοεῖνε {Ἡεπῃ- 
“φε]νες---ἴἶλα 5απΏς (Πίπς οαηπποί αἲ οπος αοῑ 45 δύναμις απᾶ ἐνέργεια; απά να 

“{ατίμες 5εε εαί {πε ρορι]αί αοοοιπὲ οἱ {λα παίιτα οἱ ἱπιργρδδίοη πηιςί Ῥα 

αἰτετεά. ΤΠε τεα] (τι({Ἡ ἶ5, {λαί απ ΙΠιρτεδδίοη ἶ5 οαα5εά Ῥοίπ Ὦγ Ἰ]κε απάἁ ππ- 
"Τῆκα; τε οὐ]θοί ἶ5 απ]ί]κα {με 5αρ]οοί Ῥοΐίοτα Ῥεγεερίίοη, {ὲ Ώ6εοοππος αδοἰπαϊ]αίσοά 

) ΤΕ ἵπ ἔμε ργουςς». 
9ο ἴατ, ἴπεῃ (4173 21), πε εχρ]απαίῖοπ οΓ Ρετοερίίοη α5 α ΠΊΕΓΟ ραδδίνε ἵπῃ- 

Ῥτεδδίοη Ίας Πε]ά 1έ5 στουπά---ἴέ ἆοες ποῖ Ιπνοῖνε {νε αΏιτά]ίγ οἳ {πε 5εΠ5ε5 

-Ῥετοεϊνίης {Πεπηδε]νες. Βυΐ Απκίοί]α απἀετίαΚες α Εαγίπεγ ἀἰδειςείοη οί {λε 
-. ππαϊῖεγ,. Απά (5 μμ εοηθίςίς ἴἵηπ 5Ἡενίηρ {πο ἀϊβετεηί 5εΏςες ἵπ υΠίς] {πα 

ΤΕΙΠΙ5 δύναμις απά ἐνέργεια, ΟΏ ἴ]λε οπε Παπά, πάσχειν, ΟἨ {Ἠθ οίἩετ, απ Ὦ6 με. 

Τ]ης ὃ 4,  δύναμις παΥγ πηεαη εἶίλει α σεπετῖο ῬοδδϊβΙΠέγ (οξ τπαἩ {ο αἰαίη {ο 

-.Κπονήοάρο), οἵ απ αοφα]τεά ΑρΏιυάα οί α ΠΠαΠ {ο αβΡ]γ Κπον]εάσε νο] Ἡςα 
-.. Ῥοβδςρθες. ΒΙπΙΙ]αΓΊΥ, ὃ 5, πάσχειν ΤΩΔΥ ΊἹπεαὮ εἰίπει α “ἀεδίτιοίίοη ὮΥ ἴπα 

-.. ορροδί(ο” οἵ ἃ “Ῥγερεγναίίο ο{ {πε ροςδῖρ]ε ΡΥ {ῑε αείμα1.”. Βιΐ (Πῖς ]αδί Ἰπά 
οἱ Ἱπιρτεδδίοι ἶ5 ποῖ {ο Ῥο τὶςΠίΙγ σα]]οά απ ἱπιρτεδδίοη Οἵ {ΓαΠΡΓΟΓΤΙΙΙΟΠ 

[ (ἀλλοίωσις) οἵ νο {οτπῃς οἱ έπε εοποερίίοη τημςί Ῥε τεοορηϊσεά, ΑΡρρ]γίπς, 
- εἶπεη (δ 6), Ειὶ ἀῑσεποίιίοη {ο αἴσθησις, νε Ἠανε Τὸ ποῖς {λαί ἴ]ις βΥςί {οτπι ος 
86] ἀλλοίωσις, ἴνε ποτε αἀαρίαδ{]1έγ {ος Κπονν]εάσε, ἰ5 ἴἶα ννοτ]ς οἱ ἴ]ιε Ρρατεπί 

ο βεπετα(ίοη; {πε 5εεοπά {οσΠ1, Πίο] ραΐς α πιαη ἵη ἴῃ6 αοἰια] Ρροββεδδίοη ΟΕ 
: "τε εἰεππεηίς οἱ Κπον]αᾶσς, ἶ5 ἀεροπάσπί οἩ απ οχίοτηα] ασεπηί. Απά ἴλας, 16 

-..8εῃ5ο Ῥε ἵπ 5ΟΠΙΕ ταδρεοίς Ί]κα {ΠοισΗέ, (ἩΏοτα ἶ5 ἴπα ρτοαί ἀἰβετοπος ἴἶαί 
ο πμί]ε 5εηδε ἶ5 οὐ]ίσεά {ο βπά Τί ορ]εοίς {τοπι ου(σίάε, (Ποισί βπάς ἴἩοπα 
ο να δε]. ΤΠπε ρορυ]ας Ρ5γοΠοἰοςγ ἶς {πας (6 7) πιαπ!{εςί]γ Ιηςιβῃείοπέ: 

"δαέ πα γνοτάς ἵπιργεδδίοη απά (ΓαΠ5ΓΟΓΠΙΑΕΙΟΏ 4Γ6 50 ΠΙΙΟἩ ἵη νοσιιε (κυρίοις 
-... ὀνόμασιν) ἴλαῖ νε 5ηα]] οοπίίπαε {ο α5αο {επι απἀ 5ἰπιρ]γ Τ6ππεΠ]Ρες {λαί {πα 

-. Εαου]γ οἱ 5εηςε ἶ5 ἐἶλαί ροίεπείαΙ!γ νΒίεἩ ἴ]ια οῬ/εοῖ ἶ5 αοἰια1!γ, απά ἐἶλαί {λυς, 
πνλ]]ε {νε {αευ]{γ Ῥερίης ὮΥ Ῥεΐπρ ιπ]ῖ]κε Ι{5 οὐ]εοί, Ιέ επάς ὮΥ Ῥείΐπς Ί]]ε {ε. 

81. 416534. δοκεῖ γὰρ ἀλλοίωσίςτις εἶναι] ἀλλοίωσις ἵ5 α φπα]ἰίαῖνε Κὶπά οί 
ππονεππεηί, οἱ 546] α Κἰπά (παί απ α]ίεταίῖοη ΟΥ ἰταης{οΓΠΙΒΙΙΟΠ οἱ {λε οΡ]εοί ἵ5 
πε τεδυ], Τί ἵ5 εχρ]αϊπεά ἵηπ είαβή. Λ. 1, 1069012, 35 α μεταβολὴ κατὰ τὸ 

πάθος, απᾶ ἵη Ν.1, 1988” 32 ἵε ἵ5 ἀεδοτῖρεά α5 κατὰ τὸ ποιόν. Μοτε {ΗΙ1Υ Τε ἶ5 
. φαῖὰ, Όε σε. ε{ (01. 1. 4, 310) 1Ο, ἀλλοίωσις µέν ἐστιν ὅταν ὑπομένοντος τοῦ 
ο ὑποκειμένου, αἰσθητοῦ ὄντος, µεταβάλλῃ ἐν τοῖς αὐτοῦ πάθεσιν ἢ ἐναντίοις οὖσιν ἢ 

μεταξὺ οἷον τὸ σώμα ὑγιαίνει καὶ πάλω κάµνει ὑπόμενον γε ταὗτο: ΝΊΠΕΠ ΟΠ ἴπε 

 οἴπετ Παπά, ἴπετο ἶ5 απ επίΊτε «παησε α5 ὪἨεη αἷγ ἶ5 {οτππεά {τοπ νναῖετ, 

γένεσις ἤδη τὸ τοιοῦτον. «ΟΡ. αἶδο 219. ΝΠΙ. 2, 8 12, ἀλλοιοῦνται γάρ πως καὶ αἱ 

΄᾿αἰσθήσεις. ἡ γὰρ αἴσθησις ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν κίνησίς ἐστι διὰ τοῦ σώματος πασχούσης 

τι τῆς αἰσθήσεως. 
417 1. κεἰρήκαμεν ἐν τοῖς καθόλου λόγοις περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχευ] Τηα 

οἷά οοπιπιεηίαίοσς τείειτεὰ {πε νγογάς {ο Αγὶςίοϊ]ε γνοτῖς, Περὶ γενέσεως καὶ 
φθορᾶς: απά 1. 7 ἵ5 νιεινεά α5 οοττεδροπάϊπς {ο {νε Ρτεδεπί α]]ασίου (423", 

α 

ε 

υ 

ᾱ 

κ 
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περὶ δὲ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν λεκτέον ἐφεξῆς). Ῥαϊι Ττεπάεἰ]επριτς ἁἀουδίς 

ψ/ΠείἨογ ένα αεδίῖοη ἶ5 {πετο ἀἰδοιδδεά αἲ 5α/Ποἱεπί ]εηρί] {ο ]α5ε(γ Αεϊδίοι]α 

ἵη (ας αρροα]ίης {ο 1: απἆ Ἠεῖίσ (1ήΕΥίογεπε «Φεᾖγὴίεῃ, Ῥ. δο) (πίπ]ς ενα 
τε[είθησε ἶ5 {ο α Ἰο5ὲ νοσ]ς οἱ Ατςίοί]ε”, επ/έ]εά, ἵπ ία Ιῑδί νλ]οὮ Ὠϊορεπες 
Ρΐνες 15, ἂ5 περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθένι. Της 54Π1θ πνοτῖ, ο (Πίη]ςς, ἶς 
ἱπίεπάεά ἵπ Ώε (1. 4π. 768' 22, εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς περὶ τοῦ ποιεν 
καὶ πάσχειν διωρισµένοις. 

52. 417334. διὰ τί ἄνευ τῶν ἔξω οὐ ποιοῦσιν αἴσθησιω] 1Τε ἶ5 πνοτία υλ]]α 

τεπιατ]ςίης (παί Τπεπηϊδείας (Πίη]κς ναί Ατὶκίοί]ε 15 ποί ομΙγ εχρ]αϊπίπρ Ν/Υ 
ἴπε 5εΏ5ε ΟΙΡ4Π5, ΝἨ]]ε παάε αρ οἱ πιαίετα] δμΏδίαηςες, ἆο ποί Ῥετοεῖνε 

{πειηδε]νες, Ῥαΐ {οιςμῖηρ αἶ5ο οἨ {π6 νίευ οἱ ίποςδε Υ1ο 5αΥ {λαί {πε 5ου] «8η 

Ρετοεῖνε {λλοιρῃ 5εραταίεἀ {Τοπι {μα Ῥοάγ. δοκεῖ δέ µοι ταύτην μὴ ἁπλῶς κινεῖν 
τὴν ἀπορίαν ταύτῃ ᾿Αριστοτέλης ἀλλ᾽ ὡς καθαπτοµένην μάλιστα τῶν καὶ χωριαθεῖσαν 

τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος αἰσθητικὴν εἶναι λεγόντων. εἰ γὰρ οἵα τε καὶ χωρὶς τῶν 

ὀργάνων αἰσθάνεσθαι, διὰ τί οὐχὶ καὶ αὐτῶν αἰσθάνεται τῶν ὀργάνων : 

4173 13. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ αἰσθητόν] 9ο Τοτδιῖ]ς ψοπ]ά 5εεπῃ τρ] {ο 

Ῥανο αππεηάεά {ο ρᾶδ5αρθ οἨη α ΠἱΠί {Τοπ Α]εχαπάει: ᾿Απορ. κ. Λυσ. 155, 20 

(5Ρ.) λαβὼν δὲ τὸ διχώς λέγεσθαι τὸ αἰσθάνεσθαι (καὶ γὰρ δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ) 

ἔλαβεν τὸ τῆς αἰσθήσεως τὴν μὲν εἶναι δυνάµει, τὴν δὲ ἐνεργείᾳ, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ 

αἰσθητόν. ΑΙ οἴμει Μ 5955. απάἆ εἀϊῖοης τεαάἆ ὁμοίως δὲ καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι, ΙΙ, 
α5 Ττεπά, 58Υ5, 2167 εοί 7εβε({{1ο. 

5 34. 417915. τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ πάσχειν...καὶ τοῦ ἐνεργεῖν] Ἔλμε ροῖπί ἴο 

Ῥο οὔβετνεά 15, Ιέ γγοι]ά 5εεΠῃ, {]αί κινεῖσθαι 15 ἴπε παἰάά]ε ἴετπι ὮΥ ννμ]οῖ 

πάσχεω ἵ5 αδθϊπι]]αίεά {ο ἐνεργεῖν. ἸΜονεπιεηί ἶ5 Ιπνο]νεά αἲ οπος ἵπ Ῥείης 
αΠεοίεά απά 1Π Ῥείης Ἀρενο, απά 5ο {ατ {Πε ἴνγο ἴεγπης αἴς Ιάεη[ῖσα], 

4173 17. καθάπερ ἐν ἑτέροις εἴρηται] ϐρ. 219. ΤΠ. 2, 2901941: ΥΙΠ. ς, 

2570 8. 

4175 185. κιεῖται ὑπὸ τοῦ ποιητικοῦ] Ῥαεῖας Ἰ]ηδίταίες ὮΥ »αγῖης (ναί 

πγουά νλῖο] 15 ροίεη(Ια]Ιγ το σαη Ῥο αείια]γ ΚΙπά]εά οπΊγ Ὦυ Πτα γη] 

«τεα]]γ αχῖςίς, « θἰπαϊΠίες Ιίαφε 5εηδΗ5 οΙΠῃ 5ἱὲ Ῥοίεείαίε ἀεάιοῖξαχ πι Αοἴαπι. 

Ρει 5η ορ]εοίαπῃ αποά αοία αδί.” 

64. 417321. διαιρεέον δὲ καὶ περὶ δυνάµεως καὶ ἐντελεχείας] ᾿ΤΗϊ5 γγοι]ά 

56ο {ο Ῥε {1ο απ!ϊ(Ποςί5 {ο πρῶτον μὲν οὖν ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ πάσχει», κ.τ.λ. 

(α15), απά {ο πιθαΠ {μαί, ἨΊεγοας {λε Ρρτενίους πες Ἰαά ιιδεά {μες νατίοις 

πνογάς α5 οαυἱνα]εηί, αηά υ]οιί ἰ{ακίπρ αΠηΥ αεσουπί οἱ {πο πιοβίΠοαβίίομ5 

Ίλεγ αἁπηῖί (ἁπλώς), Ἱε ΠΟΥ Ῥεσοοπῃες ΠθοξδδΕΣΥ {ο ἀῑδιιησιίση Ῥείνεεη ἴπε 

ἀϊβετεπί 5εΏ565 ἵη ΜΠΙΟἩ Ίο ΤΠαΥ απάειδίαπά δύναμις απᾶ ἐντελέχεια, ἴ]ιε 

6εηετα] εχρτεδρίοη5 πάς ν/ΙοἩ {1εγ {α]]. 

ΑΙέορεί]ει, 1{ ἶ5 {ο Ῥε οΏδεινεά, ἴΏτεε {οΓΠΏ5 ΟΓ Ῥ]αςες οἱ οαραςῖες ατα 

πηθηοπθά : 15ΐ, ἴπε τεπιοίο Ἱππρ]ίοϊί οαραςἵίγ (οἱ πιαη σεπετῖςα]γ ἴο Ἠανε 

Κπον]εάςσε); 2Π4, ἴΊε ἀενε]ορπιεπί οἱ {ὶς5 Ἱἱπιρ]οῖί οαρας!ίγ, αρατί ἨἈον/ενες 

{τοπ Ἱέ αρρ]οα{Ιοη (οί α Πα ἨἨο ας αοιήτεά 5οππς ῬχαποὮ οἱ ΚΠου- 

Ιοάρε); απά 341Υ, ἴπε αοϊῖνε εχρτεβδίοη οἱ ἐπὶ ἱπον]εάρε {ο {πε ρατίῖου]ατ 

Ρτοβ]επῃ. 
17340. ἀμφότεροι μὲν οὖν οἱ πρῶτοι κατὰ δύναμιν ἐπιστήμονες] Τουβίτῖ]ς 
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ο 1ΙΥ οοπ]οσίυτος, ἀμφότεροι μὲν οὖν οἱ κατὰ δύναμιω ἐπιστήμονες 

9 είᾳ γένονται ἑ ἐπιστήμονες. 
417" 32. ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν αἴσθησιν ἢ τὴν γραμματικήν] Τουφιτίκ ννου]ά τον 
'ἀριθμητικὴν ἵη Ρ]αος οί αἴσθησω, [ο]]ονῖπρ ἴε οοπιπιεηίατγ οί Τεπηϊιῖας. 
αἴσθησιν πιακες Ρετίεοι]γ Εοοά 5εη5ς, απά ΤΗεπηϊδεία5, νο πια 51Ρροςο, 
ε]γ ο γραμματικὴ ὮΥ αἀάϊπς οἩυ απ αἀά[ίοπαι Πηδίταίρη ἴη 

ε ς μην 2. οὐκ ἔστι δ ἁπλοῦν οὐδὲ τὸ πάσχει] Της ἀϊΠετεπί 5εΏςες ἶπ 

4η οὐ]εοί ΠΙαΥ Ῥε 5αἶά {ο πάσχειν αἴε 

(1) Ὠειταςίίοη: 5ο ς.ᾳ. νγουά πάσχει Νλεη ἵε ὃς Ῥαγηε, 
(2) ῬετίεοίϊοἨ: 5ο 6.6. ἃ ΠΠ πάσχει Νηεπ Ἶε {ς τααρΏί. 

 Ῥαΐ δαοῖς ῥαισίο βεγ/εοίἵνα ΠΙΔΥ Ὃο αραϊη (ννο[ο]ά: εἰελει {τοπι πΊετε «αρᾶςί!γ, 

΄Ῥατο ῥοέσμέία ἴο αοἰπαζαίίοη, ἰπιρ]ε αεέέ9, οἵ αραῖπ {τοπ Ἱπιρ]ῖοῖὲ αοἰαα]1ζᾶ- 
ση {ο αχρ]ἰοῖί, {τοπι αεί 15 ο αεέ]ε δεεἸεάιέδ. 

4Ι7Ρ 15. τήντε ἐπὶ τὰς στερητικὰς διαθέσεις] Ἐογ {λε ἀῑδιπείίοη Ῥείνεσῃ 
'. διάθεσις (α Ῥαρσίησ Ῥ]αςε) απἁ ἕξις (α Ῥετπιαπεπί εσίαρ]ςηεά δίαίθ), 5εε 
. εδρεεῖαΙ]ν (αΐερ. ο. δ, δὺ 25, διαφέρει ἕξις διαθέσεως τῷ πολυχρονιώτερον εἶναι 

-.. καὶ μονιμώτερον. 
86. 41717. ὑπὸ τοῦ γεννῶντος] Τ]αί 15, ἴε Ἱπάϊνιάμαί 15 ὮΥ Ὀϊτί] Ῥτο- 
"νὶάεα ντ] Εἶναί ἱπιρ]]οῖε οαραςἵίγ {ος Ἱεατηίΐηρ απάἀ Κπονίπρ ἰπίηςς, νο] νν]]] 
"επαδία Ἠΐπι {ο Ρτοσθεά {Τοπι {πε Ίπετο οαραοῖίγ οί Κπον]εάρε ψΠΙοἩ ἴ5 

-Ῥταοιῖςα] Ί6ποίαπεθ {ο {αί ροββεδδίοη οἱ Κπον]εάσε ν/ΠΏίσΠ, 45 οοπίτασίεἁ 

ο η ἵ{5 απἰεςεἀεΠί, ἶ5 α στερητικὴ διάθεσι.. «Ορ. ΤΠειηϊδία5, Ρ. 103: ἐπὶ τῆς 

'. αἰσθήσεως τὸ μὲν σπέρµα τοῦ ζώου καὶ τὸ ὧον τὴν πρώτην μεταβάλλει μεταβολὴν 
καθ ἣν γίνεται αἰσθητικόν. ὅταν δὲ γένηται ζῶον ἔχει ἤδη τὴν ἕξιν, ἐλλείπει δὲ αὐτῳ 

Ὁ- ἡ ὀέργεια, 
ο 417023. ταῦτα ὃ' ἐν αὐτῇ πώς ἐστι τῇ ψυχῇΏ] ϱΡ. 1ε «43. ΠΠ. 4, 429327. 

ο ΑΙ7) 26, ὁμοίως δὲ τοῦτ) ἔχει κἀν ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς τῶν αἰσθητῶν] 
. Τπεπϊδίας Π]αδίταίες: ὡς χαλκευτικῇ μὲν ὁ χαλκός, οἰκοδομικῇ δὲ οἱ λίθοι. 

4170 20. µκαιρὸς γένοιτ᾽ ἂν καὶ εἰσαῦθις] Τε ἶ5 ἀϊθποι]ϊ {ο 5αγ {ο γ]αί 1έ ἰ5 
το νυτίτες Ἀετο α]]αάες: Ῥαΐ {ς τείεγεηος ἶ5 πιοδί ρτοβαΡ]γ {ο {λε ἐλίχά απάἀ 
{ουτί] εἸαρίεις οί (λα ΤΗϊτά ῬοοζΚ. 

.... «ΗΠΑΡΤΕΕ γΥ]. 

Γ Τπε ἀῑβετεπί 5εηςδες ἵπ νΠῖοἩ απ οῬ]εοί οἱ 5εΠΏ56 ΠΙαΥ ο 5ΡροΚκεη οί α5 

εἴίπει ρεεῖα] (ἴδιον), ΟΓ ΟΟΠΠΠΊΟΠ (κοιόν), Οἵ Ἱποϊάεηία] (κατὰ συµβεβηκόο), 

οοςΙΡΥ ἴἶα ντίτες ἵπ ἴπῖ ολαρίετ. Όπ {Ίε αρ]εοί, 5εε {πε Ππἰτοάμοίίοη, 
Ῥ. Ἰχῆ., απά ορ. 12ε 41. ΠΠ. 1, 4253 15---30, απά {ε Φεδ1έ, 4, 442) 5. 

δ2. 4185" ΤΠ. λέγω δ' ἴδιον] ϱρ. Ῥ]αϊο, 7Λεαείείμς, 1δ4 Ἐ, ᾖ καὶ ἐθελήσεις 

-. ὁμολογεῖν ἃ δι ἑτέρας δυνάµεως αἰσθάνει ἀδύνατον εἶναι δι ἄλλης ταῦτ᾽ αἰσθέσθαι. 
δ3. 41δ31δ. τὰ γὰρ τοιαῦτα...κοινὰ πάσαις] Θἱπηρ]ϊοϊας 5οπιεν/λαῖ ρεάαπίῖς- 

αἳ]γ ροῖπίς οιί {ναί Τε ἶ5 ἱποοττεοί {ο 54Υ ἴ]αί (πα Ρτοροτίίες ἴηπ αεδίίοη ατα 
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ΟΟΠΊΠΊΟΠ {0 αὐ) ἴε 8ΕΠ5Ε5: µεγέθους γὰρ καὶ σχήματος µόναι ἀντιλαμβάνονται 
ὄψις καὶ ἁφή: απά ΤΠεπηϊσίῖα5 γνυτ]έες, κοινὰ δὲ πλειόνων : κίνησις, Ἡονγενετ, 
ΤΠοπηϊθες αάάς, επἰετῖπρ Ιπίο αἲὶ ουχ Ρεχοερίίοης. Ῥιί Ῥμίήοροπις 9οοἷκς 
Το 5Πεν; (μαί (με ἀῑΠετεπί κοινὰ αΤε τθα]]γ νι νατγ {ον εχοερίίοης 5]ατοά 
ΡΥ αἲ! ἔε ἀῑβετεηί 5εηΏ5ες. ἩἨε Ῥερῖης ὮΥ ἀῑδοιοίπρ (με αρρατεπέ οοπγαάἰςίίοη, 
ἴπαί γνπ]]ε Ἠεγε ἀριθμὸς ἵ5 τερατᾶεά 5 α Ῥετεερίίοη οἱ ἴ]α νοιφεν ΙΕ 15 ἵη ἴς 
να ἵη οοπιβίπαἶοη νη] Εἶπης, τε[εττεά {ο ΓΕΑΦΟΠ. πῶς οὖν ἐκεῖ μὲν τὸν νοῦν 
μόνον εἶπεν ἀντιλαμβάνεσθαι τοῦ ἀριθμοῦ ἐνταῦθα δὲ τὴν αἴσθησω. λέγομεν οὖν ὅτι 
αὐτοῦ μὲν τοῦ εἴδους τοῦ ἀριθμοῦ ὁ νοῦς ἐστιν ἀντιληπτικός' ᾗ μέν τοι , αἴσθησις, οὐχ 
ὡς τοσοῦδε ἀριθμοῦ ἀντιλαμβάνεται, ἀλλ᾽ ἁπλώῶς ὡς πεπληθυσµένου ἢ ἢ μονάδος" καὶ 
ὡς ἐλάττονος πλήθονε ἢ ἢ πλείονος' ὁ δὲ νοῦς ἐστιν ὁ διὰ τῆς αἰσθήσεως καὶ τὸ τοῦ 
ἀριθμοῦ εἶδος ἐπιγιωώσκων. ὅτι δὲ καὶ ἡ ἀκοὴ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου ἀντιλαμβάνεται 
πρόδηλον. Απά Ἡςε Ροε5 οἨ {ο ποίθ Ἠοιν ἴπα ἀῑ[ετεπί 5εΏ5ο5 αΓ6 επαβ]εά {ο 
ἀῑδιηρι]δῃ Ῥείννεεη 5εηδα(ἴοης, Φηε]], {ΟΥ Ιηδίαπος, Ῥείννθει απ αστεεαΡ]ε απἀ 
α ἀἱδαστεεαβ]ε δοοπ ΑΠ ἴλις ἱπαρ]ίο ἴο τεοορηίδε ΠΙΠηΡετ, Απά αρα]. 
ηε εοπο]αάες, ἐστιν οὖν ἀριθμὸς β πάσαις αἰσθητός. στάσις δὲ καὶ κίνησις ἄνευ 
γεύσεως ταῖς λοιπαῖς' σχῆμα δὲ καὶ µέγεθος ταῖς τρισὶν ὄψει, ἀκοῇ, ὀσφρήσει. 

«ΠΑΡΤΕΚ ΥΠ. 

Βερίϊηπίης πουν Ἠΐ6 απηα]γοῖς οἱ ἴ]ια εΊηρ]ε 56ῃ565, Ατὶςίοί]α {αἷκες πρ 5ἱρ]ί, 

4η ἀΐδεμσαες 1ί5 οΏ]εοί ΟΙ ἴδιον αἰσθητόν. ΤΗἱ5 Ἡε βπᾶς ἵ5 «οἷούχ, απά «ο]οιχ 

πε εχρ]αῖης ῬΥ τείετεπος {ο α Ρρε]]αοῖά 5αΏδίαπος οἱ γλίσ] {πε “ αοἰπαΠσαιῖοπ” 
οοης{μίες Πρ. ΤΗϊ5 ΗΡΗί ἶ5 (λε οοπάΠΜίοη οἱ «οἶοιχ Ῥείπρ 5εεη. ΟΡ. ἴε 

Ιπίτοᾶιςίίοη, Ρ. Ίχχ. | 
ἳ 1. 4158" 28. δῆλον δὲ ἔσται ὃ λέγομεν προελθοῦσι] Τ1ε τείετεπεε ἶ5 ἐο ὃ 4, 

419” 2, Ψηετε ἴΠῖ5 ἀνώνυμον ἶ5 εχρ]αϊπεὰ ἵο Ῥε τὰ πυρώδη φαωόμενα καὶ 

λάμποντα. 

4158) 1. ́ τοῦ κατ’ ἐνέργειαν διαφανοῦς]) ΤΠε αοἰπα]]γ ρε]]ο]ά 5, οἵ σοἱσ5α, 

ΏΥ Ρε]]αοίά 5αμδίαηςε, 516Ἡ α5 αἰτ ΟΙΓ ΥΥαἴΐ6Υ, Ὑεη Π]απηϊπεά Ὦγ 15Η, 

92. 41809. ἐν τῷ ἀῑδίῳ τῷ ἄνω σώµατι] Υ ἰπὶς αρρει 5αΏδίαπος 1νε πηιιδε 

υπάρτσίαπά {πο πρρεΓ Πεανεης οἱ πνΠίο] {πο ε (οεῖο 5ρεακ. Της ἵπ 7ε 

6φεζο, ο. 2, 260’ 3ο, Ατὶδίοί]ε 5ηευνς {αί ονετ απά αΏονε {πε 5ΗΏδίαποςες νε 5εε 

ατουπά ας, {Πετε τωμδί Ῥε αποίΏετ οί ἀῑνίπετ απά πποτε εἴετπα] παίατε: ἐκ δὴ 

τούτων φανερὸν ὅτι πέφυκέ τις οὐσία σώματος ἄλλη παρὰ τὰς ἐνταῦθα συστάσεις 

θειοτέρα καὶ προτέρα τούτων ἁπάντων. Απά ἴΠῖδ πρῶτον τῶν σωμάτων Ὠας Ῥεεῃ 

σα]]εά αἴθηρ {τοΠῃ ἀεὶ θεῖν (οί οοἱΙ{5ε, ἃ πηϊδίακεη ἀετίναίΙοη); διόπερ ὡς ἑτέρου 

τινὸς ὄντος τοῦ πρώτον ξώματας παρὰ γἠν καὶ πὂρ καὶ ἀέρα καὶ ὕδωρ, αἰθέρα προσ 

μασ τὺν ἀνωτάτω τόπον, ἀπὸ τοῦ θεῖν ἀεὶ τὸν ἀῑδιον χρόνον θέµενοι τὴν ἐπωνυμίαν 

αὐτφ. (270) 22). 
418υ ΙΟ. δυνάμει δὲ ἐν ᾧ τοῦτ᾽ ἐστί] Τοτσίτκ νγου]ά ραπείμαίε δυνάµει δὸ π 

ἐν ᾧ, νλὶοὮ ννου]άἀ σῖνα ες πηθαπ]ης {παί νΏατε {πε ρε]]αεῖά οι Ισ] ἵ5' 

Ρτεδεηί, ἴπετε ἆατ]κηςςς ἶ5 αἱ5ο Ροίεη(ἴα]]1γ Ργεδεηί. 
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418" 14. οὔθ' ὅλως σῶμα] Α{ἴεγ σώμα απά Ῥείοτο οὐδ ἀπορροή Τοχσίτῖ]ς 
που] ἱπδετί {Ἡς γνοτάς οἱ Ίΐπε 17, οὐδὲ γὰρ δύο σώματα, κ.τ.λ. 

418δὺ Ἱ5. οὐδ' ἀπορροὴ σώματος] Τηϊ5, α5 Ττεπᾶ, τεπηασίς, ἵ5 ἀῑτεσιεά 
4 ̓αραϊησί Ῥ]αΐο”5 ἀοοαίτίπε α5 εχρτεςςεά ἵπ {πα 7ήμαεις, 67 Ο, ἃ σύμπαντα μὲν 
'χρόας ἐκαλέσαμεν, Φλόγα τῶν σωμάτων ἑκάστων ἀπορρέουσαν, ὄψει σύμμετρα 

-. µόρια ἔχουσαν πρὸς αἴσθησω». 
84. 41δ) 2ο. καὶ οὐκ ὀρθῶς Ἐμπεδοκλῆε] Ἐπιρεάοο]ας, ἴέ πιΥ Ὦοε υγοτε]λ 

ι νηνί]ε {ο τεπιατῖς, Ίνας Ώηεατεχ {πα (τι ἴπαη Ατςίοι]ε, η 5ο {ας α5 Ἡε Παά 

- οοποεϊνεἁ οἱ Πρμι ας {/ανεζζπρ απά εχἰσίηςρ Ίοηρ Ῥείοτε Ιξ τεασλεά ος 
ᾷ «Υε5. (Ορ. Όε 15η, 6, 446" 26. 

418 22. καὶ Ὑιγνομένυ ποτὲ μεταξὺ τῆς γῆς] Ἑ απἁ  Ίετο τεαά 

-τεινοµένου, ρετλαρς, α5 Τουβίτῖ]ς 5ισρεσί5, α ποτά Ἐπιρεάοσ]ες Πϊπιδε]{ Ἠαά 
-πφεᾶ. Τε 15 ἵη ἔανοισ οἱ ἐπὶ τεαάϊπρ ἐαί ἵη 726 δε7516, 2, 438 25, νΙδίΟἨ ἶ5 
5814 ἀποτείνεσθαι µέχρι τῶν ἄστρων. 

84. 41933. τὰ πυρώδη φαωόμενα] (ΟΡ. 0ε.5εή1514, 2, 437) 6: τὸ γὰρ λεῖον 
-πέφυκεν ἐν τῷ σκότει λάμπειν, οἷον κεφαλαὶ ἰχθύων τινων καὶ ὁ τῆς σηπίας θόλος, 

Ῥτος. (µαπά]ετ (.σσεσέέολς αλά ᾖπεμααέίσης, 1966) πια]κες λε ποῖ Ιππρτο- 

-. Ῥαδίε δαρρεςίίοη {]αί {ο κέρας ἵπ Ἰπε 5 νε 5Ώου]ά τεαά κρέας, αἀάϊπρ εἶναι 
- ΠεςἩ ὝνΊεη ραίτεςοεηί ἶ5 ο[ίεη Ιηππίποις ἵπ {πο ἁαγίς.” 

41936. δι ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα ὁρᾶται ἄλλος λόγος] Ἑοπί επ]η]κς ἴπε 
. τε[ετοποο 5 {ο ο «δελ, 2, 4379 5. 

8ο. 419" 32. τὸ δὲ μεταξὺ ψόφων μὲν ἀήρ, ὀσμῆς ὃ ἀνώνυμον] Τουφίτ]ϊς, {τοπι 

'. ἴπε ραταρΏταςε οἱ ΤΠεπηϊδεας, οοπ]εοίμτες: τὸ δὲ μεταξὺ ψόφου μὲν καὶ ὀσμῆς 
ἀήρ τε καὶ ὕδωρ' τὸ δὲ κοινὸν ἀνώνυμον κοινὸν γὰρ δή τι πάθος, κ.τ.λ. Ἡε οΏ]εοί5 
ἴπαί Τε ἶ5 ποῖ οοττεοί {ο 58Υ τὸ δὲ μεταξὺ ψόφων μὲν ἀήρ, Ώεσαυςε ἵπ 1πθ 18 ος 

νε πεχί εἰαρίες, υναίετ ἶ5 αἀάε---ἔτι ἀκούεται ἐν ἀέρι καὶ ὕδατι Βπί 5ἶποε 
Απο] ἵπ ἴἩα ραδδαρε {η αεσίίοη αίΕΓ καὶ ὕδατι αάάς ἀλλ᾽ ἧττον, ἵὲ ἵ5 πο 

ἀλποιυ]ε {ο 5εε νἩΥ Τε 5Ἱου]ά ἵπ οἳσ Ῥτεδεηί Ρᾶδδαρε Ἠανε «οπβπεά {πε 
πηεαϊα {ο αγ 5ο]είγ, απἀ ἵπ {αοῖ {λε εἰσλίῃ οΠπαρίετ πηα]ες αχ Ῥτοπηϊπεηί α5 

ἴπε πιεάῖαπα οἱ 5ουπᾱ. ἨἈΝεχί, 5αγ5 Τουφίτῖ]ς, Τε ἶ5 τιάϊου]οις {ο 5ρεαἷ οἱ {πε 
-ππεάίαπη οἱ 5πηε]] α5 ἀνώνυμον, 35 50ΠΠ6 απ]πιαϊ]5 (4210 δ---13) 5πιε!! ἵη αἶτ, 

οίπετς Ίπ ν/αίετ---φέαε εἰεπελμία, Τουςιτὶ]ς αἀάς, 3103 εαγελέ, οβ{λογ, Οή210. 

Ῥαϊ {πε ροῖπί, οἳ οοµ:5ε, ἶ5 {Ππαί Ίαπσιασε ρτον]άες ηο οπΠε {ΕΙΠΙ ὮΥ ν/Βίς] {ο 
ἀεδετίθε ἴἶε αιαΠίγ οὐΡΙΙΟ) ἴο αἷτ απά Ἰναΐετ ἵπ νἰτίαε οἱ γΠὶοῖ {εγ 
ἰταηςπηί οσοι, ΤΠε 5µοσ6δ5οις οἱ Αεὶσίοί]ε Ίετε Ιπιρτονεά προηπ {είν 
πηαδίετ, απ Ιπνεπίεᾶ, νε Ίθατη Ποπι ΤΠεπηϊςμ5, {πε πγοχὰ διόσµον {ο ἀεδοτῖρε 

ἴπε οΟΠΙΠΠΟΠ οἹλαταοίετῖσεῖο οἱ αἲγ απά νψαΐετ ὙΠΙεἩ επαὈ]ες Ιί {ο αοί α5 

πηεά(ατη {ος 5πηε]], ]1δέ α5 {Πεγ α5εά ἴἶνε Ἠοτά διηχές {ο ἀεποίε ἴε πεάΊμπι ος 

5ουπά. 
419) 1. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἄνθρωπος-- ἀδυνατεῖ ὀσμᾶσθαι] Τουδίτ]ς οΏ]εοί5 {παί 

Ες 5επίεποε ἶ5 νηλουί α δεοοπά οοττεδροπάίηρ εἶαμςε, απά {Ππετείοτε αάάς 
{τοπι Τπεπηϊδεῖας, τὰ δὲ ἔνυδρα ὀσμᾶται καὶ μὴ ἀναπνέοντα. 

ο 4193. νῦν δὲ πρὠτον περὶ ψόφου καὶ ἀκοῆς διορίσωμεν] Τουφιτῖς, ἵπ οτάες 

{ο τεππονε {πε απ]ςνατάπεςς ΟΙ πρώτον, νΝου]ά Ἠετε τεαά, μετὰ δὲ ταῦτα λεκτέον 
περὶ ἀκοῆς καὶ ὀσφρήσεως, καὶ πρῶτον μὲν περὶ ψόφου καὶ ἀκοῆς διορίσωµεν. 

Ἠ. ΑΕ. 16 
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«ΠΑΔΡΤΕΕ ΥΤΙΙ. 

Ἠεατῖηρ 5 {πε 5ρ]εοί οἱ {πὶ5 οἸαρίει, απἆ {πθ νυτῖίει 5Ώεινς ἐ]ναί 5ουπά 

ἶ5 ἆιπε {ο {λε οοπίαοί οἱ {νο Ῥοάϊες ἴπ αἴτ(δ 3). Απ εοἶο 15 εχρ]αϊπεά ας ἆιε 

{ο τερεγομβδῖοη οἱ 5ουπά (ὗ 4), απἀ αἲγ ἶ5 «ΠεΏ {ο Ῥε {πε νελίο]ε οἱ Ἠεατίπς 

( 5, 6), ἴπε ουίες πιονεπιεηί ἰταπρπη]]ης Ι{5ε] αἶοηπςσ α οοπίηποις ουττεηί 

{ο {πε αἲγ υη(ΠΙΠ {πε εατ. ΤΠε ἀῑΠετεπί αμα[ίες οί δουπά ατε 5ΏΕΝΩ (ὗ 8) 

{ο Ῥε ἁπε {ο {πε ἀϊΠετεηί εχοϊίαίῖοης {ταηςπιτίεά ὮΥ {ο αἰτ. Ὑοῖοε ἵ5 ἑον/ατάς 

{νε επ ο{ {Πε ολαρίετ (ὁ ϱ) ἀῑδαπσιίς]εά {Τοπα Ίπετε 5ουηά, απά ἶ5 εχρ]αϊπεᾶ, 

α5 ἆπε {ο ἵηπα]εά αἷτ δίταε]ς ὮΥ ἴπε ψυχή οἱ ἴε (λτοαί (5 11) αραῖηςί λα 

νηπάρϊρο. 

ὅ 2. 41Ο’ ΙΟ. πληγὴ γάρ ἐστω ἡ ποιοῦσα] ϱΟΡρ. Ῥ]αΐο, 75, 67 Β: ὅλως μὲν - 

οὖν φωνὴν θῶμεν τὴν δὲ ᾧτων ὑπ ἀέρος ἐγκεφάλου τε καὶ αἵματος µέχρι ψυχῆς 

πληγὴν διαδιδοµένην. ΆΝ{] τωος Ἰπ ἴπε ρτεοθάϊπρ 5επίεηςε (Παπά]ετ νου]ά 

5ΙΙΡΡΙΥ πλήττοντος. 

410’ 18. ἔτι ἀκούεται ἐν ἀέρι καὶ ὕδατι, ἀλλ᾽ ἧττον] Τηϊ5 ἀλλ᾽ ἧττον, Τ ουδίτῖ]ς 
Επη]ςς, οου]ά ποί Ἠανε Ῥεεηπ Ἠπίεη ὮΥ ΑείοιΙε. ΈΤΠε υτίίετ, Ὦε 5Ἴρροςες, 
νσΏεά {ο 54Υ ἴπαί 5οµαπά ν΄α5 Ἠεατά Ίε5ς Ῥετ[εοίΙγ ἵη νναίετ ἴαη ἵπ αἲτ: 

6 ουρΏέ {Πετείοτε {ο Ἠανε ΨΤΙἴεΠ, ἔτι ἀκούεται ὥσπερ ἐν τῷ ἀέρι οὕτω καὶ ἐν 
ὕδατι ἀλλ᾽ ἧττον. ῬΒαΐ, Τοτδίτὶ]ς εοπίίπαας, ἴἩε υλοίο ορίηίοη ἶ5 {οτεῖση {ο {πῖ5 
Ῥα5ραςε, ας Τί οοηίτὶραίε5 πο ΝαΥ {ο {Πε Ρροῖπί ννΏὶςὮ Ατὶςίοί]ε αά ἰα]καεη {ο 

ἀεπιοηςίταίςε, ν17. ]ιαί {πε µεταξύ 5 πηοί κύριον τοῦ ψόφου. Τουφίτῆς πνου]ά 
αοσοοτάἰπϱ]γ τεαά, ἔτι ἀκούεται μὲν ἐν ἀέρι καὶ ὕδατι, οὐκ ἔστι δὲ ψόφου κύριος ὁ 

ἀὴρ οὐδὲ τὸ ὕδωρ. 

Ἕ3. 410’ 24. ὥσπερ ἂν εἰ σωρὸν ἢ ὁρμαθὸν ψάμµου τύπτοιτις φερόμενον ταχύ] 

Αγὶςίοί]ο ηα5 Ώεεη εχρ]αϊπίηρ {λαί 5ουπἆ αἱνγαγς ἰπνοῖ]νες α Ῥ]ου, α 5οππείμ]ης 

ςἰτῖκίησ απάἆ α 5οιπείΠίης φίτισ]ς. Το ππαΚε 5ουπἀ, Πούενες, {ο τεςι]έ {τοπη {Π]5, 

ΙΓ 15 ΠΕΟΕΡΞάΣΥ: ΟΗΙΥ, αΙΙ ἶ5 ποί {1ο οΏηΙΥ οοπά(ξίοη (πε 19); ἴε Ῥοάἱες πως 

Ῥε ῬτοιφΏί Ιπίο οοηίαοί ἹΝΙἩ οηε αποίῃετ απά ψ(Ἡ {πε αἴτ. Το αἶ]οιν {πί5, 

ἔπεῃ, {ο ἩαρΡρεη, ἴπε αἲγ πλαςί ποί Ῥε αἰ]ονεά {ο ἀϊδρειςε; ἴε Ῥοάϊες πημδί Ὦε 

Ῥτουρ]Ώί {ορείπει 5ο ααἰοΚΙγ ἐλαί (πε αἰγ ἆοθς ποῖ Ἠανε ἔἴπιο {ο ἀϊδειραίς. 

Απά πον’ (πε 24) Ἱε Ἰ]]αδίταίες {Πῖ5 {οπη α Ίπε οἱ 5απᾶ. ἸΤαδί α5 οης ψου]ά 
Ἠανε {ο σίτίκο ἴπαί νΙἩ αἲἱ ταρίάΙγ ἵη οτάε {ο απθϊοΙραίε {πε ἀἱδρειδίοη ος 

ἵέ5 ρατίίο]ες, 5ο 5Ιπηϊ]ασ]γ ννἩ (πε αἶτ. ΟΡ. ΤΠεπηϊκεῖας, Ρ. 116, ν]ιο 58Υ5 ἴ]ιαί 

γ/π]ρς ἴηα5 ππακε α ηοῖςε ΡΥ σίτ]]κΊης {πε αἰτ, κἂν τῇ ταχυτῆτι προλαμβάνουσαι 

αὐτοῦ τὴν θρύψιν, ὥσπερ καὶ εἰ ἄμμου σωρὸν φερόµενον παίσοι τις προλαμβάνων τῇ 

πληγῇ τὴν φοράν. Ῥαεῖας Ι]]ηδίταίες ῬΥ α Ῥ]αάάετ βΙ]εά ντ] αἶτ, νυλίο] πια]κες 

α ποῖςε 1 5ιάάεπ]γ οοπιρτεδδεᾶ, Ῥαΐ οες ποί ἆο 5ο 1 {πε αἲτ ἶ5 α]οινεά {ο 56ο 

51ουν1Υ οιζ. 

6 4. 419’ 25. ἠχὼ δὲ γίνεται--420' 19, ὠρισμένον τὸν ἀέρα] Τουφίτῖ]κ ἀενοῖες 

α ηοίε Οἱ 5ενεΠ ρᾶρες {ο 5Ἡενίπςρ {παί ἴΠῖ5 Ρᾷδδασε ας Ι σίαπάς ἶ5 {1 ος 

οοτταρ{οης, Ιπίεγρο]αίίοΏς, τερείΙοη5 απά Ἱποοηβίσίεηοῖε. ΤΠε νηο]ε ρᾶδ- 

φασε, Ώε Ροϊπί5 ομί, οοηβῖ5ί5 Οἱ {νο Ἠα]νες; οἱ πΥΠπΙοὮ {πε Πτσί ἀἰδεμδσες ίπε 

παίμτο οί εσ]Ἰο, απ εχίεη5 {{οΠΏ 419’ 25 {0 4292: πΏ]] {λε 5εοοπά εχρ]αῖης 
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"Ένα «Ἰαχασίει οἱ {πας «οπρεπί{α] αἲγ νυλ]ῖο] ἵ5 οοπβπεά νη(Πῖη {16 οανΙίγ οἱ {πα 

πιραπυπη, 
ο 41925. ἠχὼ δὲ γίνεται..ὥσπερ σφαῖρα] Τοτκίτ]ς Ἠεταε οὐ]εοίς {ῑαί {ε 
᾿ΦΙπηϊ]ε οἱ α Ῥα]! ἄοες ποί οοττεδροπά νη(Ἡ {πο ἀεδοτῖιριίοη γΥπ]ς] Ώας Ρρτεσεάαά : 
Λα: ζαελη ή βέἷα ΠΟ αὖ αεγε 7ΕΦΕΥΟΙΗ{1ή142 φεαῖ αὖ έφφο 12Ο: απᾶ Ἶε οπη](5 

η «οΠδεαιεποε ἴπε πγοτάς ἀπὸ τοῦ ψίἩ {πε οοᾶῖοες ΘΙΥΧ. Ῥιέ Ατὶςιοί]ε, ἴέ ἵ5 
{ο ὃε οὈδεινεά, 5αΥς ποίλίης αθοιί α να]: Τε 5ἰπιρ]γ «οπαρατες {με τεροιπά 
᾿ο{[ δουπά νπῖοἩ ρτοάμσες απ εο]ο {ο {πε τερουιπά οἱ α Ρα]: απά σεπεταΙῖγ 1 
ΤΠαΥ Ῥε τεπιατκεά α αἰπηῖ]ε ἶ5 ποῖ Ιπίεπάεά {ο Ῥε απ οχαοί τερτοάιοίῖοη οί 
ενετγ εἰτουπηδίαπος ἵπ ἴπαί νυμῖε] Τέ Π]αφίταίες. Ίπ οοπβγπιαοη οἱ Πῖ5 νίςυν, 
Τοτςίτῖ]ς γείετς ἴο {πε Ἀγοδ]εις 991" 16 ηετε απ εεπο ἶ5 ἀεδοτῖρεά ας ενα ἢ 
γίνεται πληγέντος τοῦ τοιούτου πρός τι στερεόν {χοπα ΥΠΙΟἩ Ἡς ἐΠίη]ες 1έ 15 ονϊᾶ επί 

. Όναι  ἶ5 ποῖ ἔτοπα αἶτ, Ὀαί Ποπ α 5ο]ά Ῥοάγ ελαί αἰτ ἵ5 ἀτίνεη Ῥαεῖς.. Ἡε ἵς 

- ἀῑδιιτρεά Ἡούνενετ ὮΥ {νε Γαοί {αί αἲ {]νε εἶο5ε οἱ {Πῖ5 νετγ Ρα55αρο οοἆαςχ Υ 
"τεαὰς ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀέρος ἀνακλᾶται τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ, οὐκ ἀπὸ τοῦ κοίλου. ΤΗί5 

-πονγενετ Ἡε εχρ]αίης ἶ5 εας!]γ 56εΠ {ο Ὦο απ ἱπίοτρο]αείοη : απά {πε 5απηε τεπιατ]ς 
: αρρ]ϊες {ο ἴπε Ρῄταςε ας τερεαίεά ἵπ 9ο” 27, ενεη α]ίποισ] ἵπ {Πῖ5 Ιατίετ «Ίπ- 
-τετρο]α[ίοπ’ αἲ ἴπε Μ5». οολοβίγαΜή. ῬἰπιατΙγ ἵη 809’ 15 Τε ἀείεοίς α 

ϊ Ῥα55αρε Ἱποοηρίσίεηί νή(Ὦ Ατὶςίο(]ε)5 ίγαε νίευνς. 

Ἱ Τουςιτ]]ός ποῖς ἶ5 4η Ιηδίαπος ο{ {πε παδ]εαάϊης εβεοί ο{ α 5ϊπι]]ε, Ἡε ας 

πο 5ο ἱππραεά γή(Ἡ {πα Ἰάεα οἱ α Ῥα]] τερουιπάϊπς {οτι α νυα]] (μαι Ἡς ἶ5 
 ᾽απαΡίε {ο είη]ς οἱ απ Θ6ἵο ἵη αΠΥ οίΠ6Γ 5εηΏδθ, απά Ἠας {αἰ]εά {ο 5ος ἐἶαί 
ὥσπερ σφαῖρα αρρ]ῖες 5ἰπιρ]γ ἴο ἀπωσθῇ απά Ἠας ποίΒίηρ {ο ἆο νν]ίἩ (λε οἴπετ 
' εοποοπη]αηίς οἳ Απ εεμο. ΤΠεπηϊδίίας οχρ]αῖῃς {Πε Ῥαςδασα ααϊία οἶθα]γ: 

' ἠχὼ δὲ γίνεται ὅταν ὁ πληγεὶς ἀὴρ ὑπὸ τοῦ ψοφήσαντος ἢ φωνήναντος προσπεσὼν 
-.στερεῷ τε καὶ λείῳ καὶ ἔνι ὄντι διὰ τὸν τόπον τὸν ὁρίζοντα αὐτὸν καὶ κωλύοντα θρύπ- 

τεσθαι εἷς τοὐπίσω πάλιν ἀποπάλληται, ὥσπερ καὶ σφαῖρα. ΤῃΠε οοπιρτεδδίοη οί 
τε αἷτ ἶ5 ποῖ ππετε]γ, ας Τουςίτι]ς {π]η]ςς, ἴηε οολῶ{ήἱο οἱ ἴλε τεροιπά: Ῥαΐτ 
Ένα γνανες οἱ αἲγ νΏ]ο] οοης μία α 5οαπά πιθεί α Ῥοάγ οἱ αἴτ οοπβπεά ὮΥ. 
΄8οπηε πιαϊετία] 5ίτασίατε απἆ τεροιπά {οπη {μ]5 αγ. 

419’ 33. ᾗ τὸ φώς ὁρίζομεν] Τοτφίτ] τεαἆς ᾧ ἵπ ρ]αος οἱ ᾗ, οη {πε στοιπά 
ἴπαι Ατὶςιοϊ]ε ἶ5 ἰα]κίπσ ποί οἱ (πῖησς {πΠεπηδε]νες Ῥιΐ οἱ επεῖτ ἀεβηϊίίοῃ--- 

: ὁρίζομεν τὸ φώς τῷ σκιὰν ποιεῖν. 
ὃ 5. 419) 33. τὸ δὲ κενὺν ὀρθῶς λέγεται...ποιῶν ἀκούευ] Ἠετε, Τοτσιτῖκ 

 Ὠη]ς5, νε Ίανε σοΐ {Πε εατ]ῖετ νετδίοη οἱ {ηε εχρ]απαίίοη οἱ ΥΥΠΙςἩ {ια Ιαΐετ 

"νειδίοη ἶ5 οοπίαἰηεά ἵη 429" 18, 19, καὶ διὰ τοῦτό Φασιν ἀκούειν τῷ κενῴ καὶ 
ἠχοῦντι Ἡε νου]ά (νετείοτε οπαίὲ 33 απά 34 απᾶ αῇίετ ᾧ τὸ φώς ὁρίζομεν 

-οοπΙΙΏΙε οὕτω δὲ καὶ ὁ ψόφος ἀνακλᾶται μὲν ἀεὶ ὅταν καὶ μὴ ᾖ συνεχὴς καὶ εἷς ὁ 
ἀήρ, ἀλλὰ διὰ τὸ ψαθυρὸς εἶναι οὐ γεγωνεῖ...λείου ἐπίπεδον. κινηθῇ ἵπ Ίπε 35 
Τουςίτῖ]ς Πέ νη]] ὃε ποῖῖοεά α]ίεις Ιη{ο καὶ μὴ ᾖ. 

4204. διὰ δὲ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι] Ῥαοῖας νη]ε 5αγίπρ «εσεβίαι ᾖεοίίοεη 
2Η1{αγε οέπε 10ΟΥ α1έοίογζ{α{ε 11111 εί /εὐ{ρίο) οοπ]εοίατες ἕνα ἀέρα, 

4205. κινουµένου τοῦ ἔξω τὸ εἴσω κωεῖ] ΤΗϊ5 αοσοτάϊῖης {ο Τοτδίτις Ώας 
πο πεαπίηρ απἀ Ὦς τεαἀς αοσοτάϊηρ]γ κιεῖται ν ΕὉΧΥ. Ττεπά, 5ασσεςί5 
Ὠναί νε 5Ἱου]ά απάειδίαπά ψοφητικόν α5 ἴπε 5υβ]θοί, οἵ οαίέ οἱ {πε ρεπ](ίνθ 

16---2 
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αΏφο]αίε 5αρΡΙΥ α5 ποπι/πα(Ίνθ κωούµενος ὁ ἔξω ἀήρ. Τουφίτῖ]ς τερατᾶς 429) ς---0 
α5 πιαάς 1ρ οἱ {ννο νεδίοης, {Γασπιεηίς οἱ ἴἩε εατ]ἶετ οἱ γηπίοἩ ατε ργεδενοά 

1π λ). 9εε Ἠΐ5 (οπιπιεηίαςγ, Ρ. 153. κ 

429" 7. µέρος καὶ ἔμψυχον] Τοτοίτκ γνου]ᾶ τολᾷ ἔμψοφον, Ῥεσαισε ἵπ αν 
απ]πιαίε Ῥοάγ Ι ἶ5 ποί οη]Υ {πε αυσῖο]ε υΥπΙς] ἶ5 ἔμψυχος. ς 

4299. ἐγκατῴκοδόμηται πρὸς τὸ ἀκίνητος εἶναι] Ττεπάε]επΌατρ ροϊπίς οί 

εἶναι (ής Ίπε ἶς αἲ Εταί 5ἱρΏί Ιποοηβὶςίεηί γ(Ἡ 16, ἀεὶ γὰρ οἰκείαν τινα κίνησιν 

ὁ ἀὴρ κινεῖται ὁ ἐν τοῖς ὡσίν; απά Τουβίτῖς τερατάς {πε 5εοοπά Ῥαδδασρε ας 

επ!ϊτε]γ οοπίταἁϊοίοτγ οἱ Απςίο(]ε᾽ ν]εν5; Ῥεσαιδε Α. τερατάϊηπρ αἲχ α5 ἴα 

πηθάΙατη οἱ 5οµαπά Ἠο]άς {λαί ία 6αί ἶ5 Ἱπίεγηα]]γ «οπἹροδεά οἱ αγ απᾶ {ναί 

Ελὶς ἵη οχἆς {ο Ρετοεῖνε {πε πιονεππεηίς ο{ εχίειπα] αἲγ 19 Ι{δε]ξ ππππονεά,. Ἠο 
επϊη]κς {(Πεγείοτε {ἶαί {πε γ]ο]ε οἱ εΠῖς 5εοοπά ῥᾶ55αΡε (429ἳ 16---18) 5 ενα 

τεςυ]ί οἱ α ρ]ο5ς τίίεη ὮΥ 5οπιε πηεάἶσα] 5ιάεπί ἵπ {πα πιαγρίη απᾶ {εη 
Ἱποοτροταίεά ἵπ {πε {εχί. 

Τεννες (4219ίοέζε, ρ. 252) ᾳ5ί1γ τιάῖου]ες 5αοῖ ρεάαπίῖς οτ]οἴδπι απά ΙΠίεΓ- 
Ῥτείς5 {νε βΙ6ΐ ἀκίνητος 5 ΠΠΕΤΕΙΥ πιεαπίηρ {παί {πε αἰγ Ιπιπιειδεά ἶπ {πα θα1ς 5 

{πεαφαδζε οί εσεαβε, Πιουρ]ι αἲ ἴἶε 5απηε πιε οαρ8Ρ]ε οἱ πποναπιεπί,. ΤΗϊς 

εχρ]απα{ίοΏ 58εΠ15 5ΙΠΠΡΙεΓ {Ίαπ {λαί οἱ Ῥμήοροπας---ἀκίνητον οὖν ἄνω ληπτεὺν 
τὴν ὑπ ἄλλου κίνησικν---Ἱποοτροταίεά ἴη ΤΙΥ ἰταηδ]αίῖοη (ρ. 193). 

420) 17. ἀλλ’ ὁ ψόφος ἀλλότριος] ΤΠί5 ἴπεη πἹεαης ἴλαί {Πῖς 6ροπίαπεοις 
πιονεπιεηί οἱ {Πε «οηρεπί(α] αἰγ νη(λῖη {πε εαχ {5 {ο Ῥε ἀῑςαπσι]δ]εά {γοπη πο 
5ουπά ΝΥΜίοἩ ἆοες ποῖ Ὀε]οπρ {ο ἔμ εας Ιῑδε]έ απά 5ο ἶ5 πΟί ἴδιος Ῥιέ ἀλλότριος. ί Ἡ 

φ 8. 429131. οὐ δὴ ταχὺ τὸ ὀξύ] ΤΗϊ6 ννου]ά α]πηοδέ 56εΠη {ο Ῥα ἀῑτοσίοά 
ραϊποί {Ώε Ίε55 εχαοί αεοουπί ρίνεη ὮΥ Ῥ]αΐο ἵπ (πο 7ήμαειις 67 6, ὅση δ αὐ- 
τῆς ταχεῖα (κίνησις) ὀξεῖαν' ὅση δὲ βραδυτέρα, βαρυτέραν (θῶμεν). Αχὶκίοι]ε ροΐπε 
ἵ6 παί αοπίε 5ουπἀ {5 πο ἵπ Ιέβε]ί αἱεῖς, στανε Ίπ 1{5ε]έ εἶονν, Ῥαέ εἶναι ἔἶνς 
ελαταςίε οἱ {1ο ποίες ἶ5 α τεςι]έ (συμβαίνει) οἱ ἴλπε απσἷκηεςς απά {λε «Ἰούγηθςς. 
ΤΠε 5υΏ]εοί ἵ5 ἀῑδειςσεεά τοτε ΠΗ11Υ ἵπ ε σεῃ. 41. ν. 7, 787311, νΊετε ἴπε 

υτίίει ἀἰσιηραίσηες Ῥείνεεη σίτοηρφ απά Ἰνεα]ς ποῖθς ΟΠ {πε οπε Ἠαπά, 1ου’ . 

απᾶ ΠἨ]ΡΏ οἨ Τηε οἴπετ,. Θίτοπρ απά ννεα]ς Ἡε εχρ]αίης ατα α5δεά ἁπλῶς, Ίου 

απηᾶ Πἱ6Η τε]αινε]γ: µεγαλόφωνα μὲν οὖν ἐστιν ἐν τῷ πολὺ ἁπλῶς εἶναι τὸ κινού- 
µενον, μικρόφωνα δὲ τῷ ὀλίγον. βαρύφωνα δὲ καὶ ὀξύφωνα ἐν τῷ πρὸς ἄλληλα 
ταύτην ἔχειν τὴν διαφοράν. µ 

429’ δ. ἁἀπότασιν ἔχει καὶ µέλος καὶ διάλεκτον] ἀπότασις πυοι]ά 586πη {ο 6 ἵ 

ο 

π 

ἡ 

ο ο τα 

ἴἩε 84Π18 νη(] γμαί 15 οἰπεγννῖςε ΙςΠΟΙΥΏ 5 ἐπίτασις, ΨΠὶοὮ Απΐδίοχεπας (Ἠατ- 
ΠΊΟΠ. Ἐ]επι. 1. 19) ἆεβπες α5 {ο]ἱου5: ἡ μὲν οὖν ἐπίτασις ἐστι κίνησις τῆς φωνῆς 

συνεχὴς ἐκ βαρυτέρου τόπου εἰς ὀξύτερον. Τηις 1 ἶ5 ές /α1ςε ο) πιούες οἱ ννλὶοἷι 
α νοίοε 15 «Ρ8ΡΙ6. µέλος Ττεπάε]επΏιτρ εχρ]αίη5 α5 5οποτΙπΏ αι 9ἱβί Ἱπίςτ 

5ε 5αοοεάυηί «οποεπ{έ:5. ΤΠ Λοὐέέᾳε, Θ. 7, 1342" 6, Αχὶςίοϊ]ε 6ρεα]κς ο [τὰ Δώρια 

µέλη απά Ίη 1341” 33 Οἱ µέλη ἠθικά απᾶ πρακτικά, ἴοπι νυλῖςἩ Τξ ννου]ά αρρααί 
Εναί έλα ποτά ππεαπί 5οπιαίμῖηρ Ἠ]κα /1εας76, ἴ]ιε τε]αιῖοη Ὀείννεεπ {αδί απά - 

5Ίοἵ’ ποίες ἵπ {Ἠε τημδῖο. διάλεκτος ἶ5 ἀεβηεά {719. 41. Δ. 9, 63530 85 ἡτῆς 

φωνῆς ἐπὶ τῇ γλώττῃ διάρθρωσις απά ἶ5 αἱ {ατίπετ 536’, ἰο Ῥε ρεοι]ίατ {ο πιαη. 

420’ ΙΟ. ἰχθύε. (Ορ. Ε49έ. 4π. 1ν. 9, 535" 14, απᾶ 566 Ἰμεγνες, Ρ. 287. 

Τουβίτς (η]κς {λε ρᾷδςᾶρε {ΤΟΠ πολλὰ δὲ τῶν ζφων ἵη 9 ἀοἵγΏ ἴο οὐ τῷ 
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µορίῳ ἵη 14 «αηποί Ἠανε Ῥεεπ πτίέεη ὮΥ Ατσίοίθ. Έος Ι5ί, ΤΠΕ 
5ίταἴῖοη ἶ5 {οτείρη {ο {πε σεπετα] ςρἰτῖί ο {πε Ῥοοῖς, «171421 ας ῥ}ἡλοζῥία 
ομωιέδις Φεγφεφελ{ές: 2Π41Υ, Ἠαά Ατίκιοῖ]ε ννίσηεά {ο ρτονε Πὶ5 Ρροῖπίέ ἴλλαί 

ΙΠΥ απἰπιαϊ]ς ἆο ποί Ἠανε φωνή, Ἡς γγου]ά ποῖ Ἠανα α5εά {16 Ἱηδίαηποςς ο 
---'εα ῥαμοζςοέηὲς 2οία)η---αί υγου]ά Ἠανε ἴαἰκεπ {Πο πἹοτε οὐὗνίοις 
ποε οἱ ἴἶε βόμβος οἳ ἱηδοεί5: 3Τ4ΙΥ, ΤΠε ποη-Ατὶςιοϊε]ίαη οἹατασίες ος 

"ἴπε ρ885ασε ἶ5 αἲῑεςίεά Ὦγ (πε {αοί ἴλαί {λε ΠΠ]ηςίταίίοη οἱ {Ίε β5]ες ἶ5 ποῖ ἵπ- 
τες, ας ἴ ουρ]ί {ο Ῥε, αἲΕΓ καὶ τῶν ἐναίμων ἰχθύες; αηπᾶ {ια 5εηῖεηοες ἂ5 οοἩ- 
πεἱοπα]]γ ατταηρεά ατσιε {παί Ῥεσαιαςθ 5ουηά ἶ5 α οετίαῖη ππονεπηεηίέ οἱ {λε 
Ἰηδεοίς υἨῖοὮ πούνε αἲτ ατα νη(ποιί α νοίοῬ---α πιοᾶς οἱ τεαςοπίηρ ν/Π]ο]Ἡ 
Φ16Η2Η15 αγ{ὲς ᾖορήοσ /ας{είεγ παὶρΏί υνε]] ἀεε]ῖπε {ο αεκπον]εάρο. 

ΟΕ ἄνεδε ρτουπάς οἳ υνπ]οὮ Τουδίτ]ς ἀοιαδίς {ο σεπυίπεηεςς οἱ {Πΐς ρας- 
᾽φαᾳο, ἴπε 15ί ἶ5 πο ΥάΥ οοην]ηοῖηρ. Ατςιοί]ε᾽ Ίονο οἱ οοποτείθε Π]αςίταίίοη 
 πνου]ά αἴνιαγς ]εαά Ἠΐπι {ο τείεγ {ο αοθια] {αοῖς νΊεη {16Υ ντε τθβᾶγ {ο Παπά : 

πο 2πὰ ταίΊοι {οτρείς ἴμαί {ἶλς λεγόμενοι ΝΕ] νυλίοἩ (λα Π]ακίταίίοπ ἰ5 {Πίτο- 
:ᾱι οεά Ροῖϊπίς {ο α ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ ποί ῥαιιοζοσέεζς Λοία» Ῥαῖ 5αὈ]εοί οἱ πιαοῖι 
- ταῖς: απά πε 3τά γυου]ά 5εεπι {ο Ῥε πιεί ὮΥ οήσρρίας ἴπα {νο 5εηίεησες ἵπ 

τα απά τεαάἶπρ καὶ τοῦτ' ἐυλόγως κ.τ.λ. αἴίεί ἀλλ᾽ οἱ λεγόμενοι. 
ο ἃτο, 429) 13. φωνὴ δ) ἐστὶ ζφου ψόφος, καὶ οὐ τῷ τυχόντι μορίῳ] Τουιτῖ]ς 

ρα ἴιαί καὶ ἶ5 οί ο{ ρίαςε Ῥεσααςε {Ἡε οπε Ῥατί ο{ {1ε 5εηίεηοε ἶ5 ποί «0Ἠ- 
πεά Ῥαΐ Ππηιτεά ὮΥ έλε 5εοοπάἀ Ῥατί. ο {πετείοτα βρροβ]ίπρ {ο Τπεπιϊδεῖας 

πνου]ά τε, φωνὴ δ᾽ ἐστὶ ζῷου ψόφος, οὐ πᾶς δὲ καὶ οὐ τῷ τυχόντι µορίφ. Βϊ επα 
᾿ να]ραϊα πΙαΥ ὃε ου ἵ{ ννε τερατά φωνὴ δ ἐστὶ κ.τ.λ. α5 Ιίδε]{ α Ππιϊίαίίοῃ 
Οἱ ἀέρος κίνησίς τίς ἐστι ὁ ψόφος, α Ππηίαίίοη οοπέἰπιαεά ὮΥ καὶ οὐ τῷ τυχόντι 

420’ 21. τὸ δ᾽ αἴτιον ἐν ἑτέροις εἰρήσεται] Όεε περὶ ἀναπνοῆς 9. 8. 
ο ΤΙ, 42131. ἀλλὰ τούτῳ τύπτει] Χ Ίας τοῦτο Ῥαΐ Ῥοίμ Ττεπά. απά Τοτςίτῖ]ς 

ι τεβὰ τούτφ. Ττ ἶ5 πο εἶθας νηλαΕ ννς ἃτς {ο τερατά α5 ιιρ]εοί ος τύπτει. Τος- 
. ειτς ἴαΚος τὸ ἔμψυχον απά ΚἰτοΏπιαητ ἰπιί]ατ]γ (χαηθ]αίος “φοη]ᾶσι ἄας 
-.Ῥεφθε]ίο Ἰλ/εςεν.” 

6ΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. 

ο Της 56ῃ56 Οἱ οπηε]] ἶ5 απα]γχεά απά 5Ώθννη (55 1, 2) {ο Ὦθ «οππρατανεὶγ 
Ἠη]ε ἀενε]ορεά ἵπ τηαῃ. Α. εἰαδείβοαίίοη οἱ οὔοιτς ἶ5 βαίνει (5 3) απά (μα 
'.96η5ε ἶ5 «Ἡενη Ἰ]κα οἴεγ 5εηςες {ο Ἰπνο]να α πιοάῖαπα Ῥείνεεη {πε οΏ]εοί απά 
Ενα οἵραπ. ΛΙ ἴπε 5αΏ]εοί οἱ (πε εΠαρίει «ρ. ε (6εἠ. 41. ν. 2, 781", Ώε 
Ρα, 4. Π. το, 655), απά ε «δε154 5, 442'. 

ο δα. 42113. σκληρόφθαλμα] (Ορ. ΕΦ. 4η. ἵν. 1Ο, 537" 12, ἅπαντα γὰρ 
''. ἀμυδρῶς βλέπουσι τὰ σκληρόφθαλµα, απά ε Ρα. «43. Ἱὶ. 13, 657) 34- 
ο 421320. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις λείπεται πολλῶν τῶν ζῴων] (ΟΡ. Εὲ. 411. 
ο Ἡ, τσ, 40416 ἔχει δὲ ἀκριβεστάτην ἄνθρωπος τῶν αἰσθήσεων τὴν ἁφήν, δευτέραν 
δὲ τὴν γεῦσω ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις λείπεται πολλών. 

421" 23. παρὰ τὺ αἰσθητήριον τοῦτο εἶναι εὐφυεῖς] ϱΟρ. Ρα. «4η. Π. 16, 
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66ο) τ1 απἁ Ρ/ρίος”. 3, 897’ 12: ἐυφυοῦς σημεῖα σὰρξ ὑγροτέρα καὶ ἁπαλωτέρα, 
οὐκ εὐεκτικὴ οὐδὲ πιµελώδης σφόδρα. 

843. 4211. ἡ μὲν γὰρ γλυκεῖα, κρόκου καὶ μέλιτος] 9ο Τουκίτίς Ἆας τὶρ]η]γ 
οἁ]τεά {πε {εχί οπηΙξί]ηρ ἀπὸ τοῦ πι ΘΤΟΝΥΥΝΧ. Απκίοῖ]ε Ίας Ῥθδεῃ τοπηατ]ς- 

ἵηρ {λαί α5 Πανοιτς ἆτε Ρεΐΐετ ἀῑδιηραϊςηεά {(παη οἆοιχς, ἔπε παπηθς οἱ οἆοιι5 
ατε ἀετινεά {τοπι Βανοιτς 1Π᾿ γἱτίαε οἱ ἴπε αΙπα]ατίέγ ννπῖοὮ 5αΌδίςίς Ῥείννεεῃ 

ἴπεπῃ, 1.8. ΨπεΠ αη οΡ]εοί {αδίες 5υγεεί Ιΐ ἶ5 αἶ5ο 5αϊά {ο 5πιε]] θινεεί. Ἠσο Π]μς- 
{αΐες ὮΥ Ἠοπεγ γημ]ο] Ῥεϊηρ 5υεεί {ο {αδίε ἶ5 αἶδο 5Ροκεη οἱ α5 5εεί {ο 

5πηε]]. 

8 6. 421721. ἀλλ᾽ ἀδύνατον] Ττεπάε]εηρατρ (λίη]ςς {Πῖ5 πιαγ Ὦ6 α πιατρίπα] 
τεπλατ]ς νΠΙε] Ὠας Ῥεοοπιε Ιποογροταίεά πν]ίἩ {πε {εχί. Βπί πῖς «αρροβ!είοῃ 
86εΠης Ἠατά]γ πεοεδδατγ. Αεἰςίοί]ε ἶ5 5αγίηρ : Βῖηος {πο ρετοερίίοη οἱ οάοιτς 

ἵηνο]νες τεδρἰταίῖοη, Ῥ]οοά]εςς απ]πια]5 πνπ]οἩ ἆο ποί τερρίτε νιου]ά 58εΠη {ο 

τεφι]τθ {ο ανα 5οπῃε οίΠετ 5εηςε ἵη οτάετ {ο Ρρετοεῖνε οἀοατ5. Βαῖ, Ατὶςίοῖ]ε 
6οες 0Η, {Πί5 «αηηοί Ῥε: 516Ἡ απῖπια]5 ρετοεῖνε {1ε ἄβετεποε Ῥείννεει οάοτοις 
αηπά Ιποάοτοις θμΏδίαηοςς απά {Πί5 Ρεγοερίίοη «8η ΟΠΙΥ Ῥε οα]]εά 5πηε]]. Της 

τεαδοπῖηρ 1έ ἶ5 {τε 15 {Υ {ΤΟΙΏ 5α{ἰδίαοίοίγ, ας ἴπε {αοῖ ἴλαί Ῥ]ουσ]εςς απ]πια]5 

ἆο ποῖ τεδρίτε απᾶ γεί 5πιε]] νου]ά παϊυτα]]γ ]εαά έο ἴηε οοπο]αδίοη Εῑιαί ἐλπεῖτ 

72471317 οἱ 5πηε]]ης 15 ἀῑΠετεπί. Ῥαΐ {πῖ5 «αη Πατά]γ Ῥε {πε πιεαπίηρ ΟΣ ἑτέραν 

τι’ αἴσθησω: απά Ἰαά Ατκίοί]ε τεα]]γ πιεαηί {λαί ἐπεῖσ πἹαΏηεΓ οἱ Ρετοεϊνίπρ 

5Πε]]5 τνας ἀῑΠετεηί Ἡε απνου]ά ποῖ Ίανε ]ε[ῖ {πε 5αρ]εοί νη(λποιί 50Π16 5αρρες- 

οης α5 {0 ψηιαί ἐἨ]6 ΤΠΘΏΠΟΙ Ὑγα5. Ιηφίεθᾶ Τε ]είς Πἱπιφεῖέ Ῥε πηϊσ]εὰ ὮΥ Ίαῃ- 
βυαΡε αηπἀά αἴριες ἴ]αί Ῥ]οοά]εςς αη]πιαϊ5 Ἠανε 5πηε]] (α5 Ἡςᾳ απάἀειδίαπάς 18) 

Ῥεεαιςε {Πεγ ἀἰδῆησιϊ5η Ῥείννεεη {λε {τασταηί απά {πα Γ6νςίς6. 

ο 7. 42231. τοῖς δὲ τὸν ἀέρα δεχοµένοις ἔχειν ἐπικάλυμμα] ΟΡ. 3 «δελφε, 5, 

444” 21, οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον ὀσφραίνονται, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀναπνέουσι τὸ πνεῦμα 

ἀφαιρεῖ τὸ ἐπικείμενον ὥσπερ πῶμά τι (διὸ οὐκ αἰσθάνεται μὴ ἀναπνέοντα) τοῖς δὲ μὴ 
ἀναπνέουσω ἀφῄρηται τοῦτο. 

ὁ 8. 4226. ἔστι δ ἡ ὁσμὴ τοῦ ξηροῦ] Ἐαίμει α5 Ῥτοξ. Βαΐπ 5αὖ5 (5εή065 
αμα Ιη{ε[ίεοί, Ῥ. 147) ἴπε οΏ]εοί5 οί 5πιε]] “«γεφιῖτε {ο Ῥ6 ἵπ {πα σαδεοις σίαίο 
ἵη {ηε 5απ]ε γΔΥ ἴμαί (πε οὈ]εοίς5 οί {αφίᾳ τεαιῖτε {ο Ῥε Παιεβαοά, δο]ϊάς απἁ 
Πα υ]άς (πετείοτε Ίανε πο 5πιε]] εχεερί ΒΥ Ρείηςρ εναροταίεά ος νο]αι]]χεᾶ,” 

Α5 Βαΐπ Πούενετ Ρροῖηί5 ουί, {7εαέ ὮΥ εδ νο]αβ]ιζίης ΡονεΓ απά ΒΥ Ρτοπποῦίπρᾳ - 

ἀεοοππροδί{ῖοη ἶ5 α Ρονετ{α] αρεηπί ἵπ ἀενε]ορίηρ οἆοις. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕ Χ. 

Ταςίε Ώα5 {ου 1{5 οῬ]εοί δοπιεί(μίηρ {αηφίβ]ε, απά {ΠθΓαίογε αοί5 αρρατεπ!Ιγ 
5 Ιππιεβ]α{εΙΥ α5 {Πε 5εη5ε οἱ {οιοἩ (881, 2). 1: ορ]εοί ἶ5 αἲ οπςς ἴ1ς 
5αρίά απά ἴπε Ιηφὶρίά (8 3). Ἐ]ανοιτς ατε οἰαςδίβεά ας 5υνεεί απά Ῥϊείετ, οἱ] 

4ης 5α1815Η, ριηρφεηί απά ρίαααπέ, 

52. 422315. οὐδὲ ταῖς ἀπορροίαις] Της ορίπίοη οἱ Ώεπιουτίεης. 

δ 4. 42220. ὥσπερ δὲ καὶ ἡ ὄψις] Ἠετε, 45 Βοπῖϊσ ποίθ5, πε Ἠανα {θε 
οοπιπεποειηεηί οἱ α οοπιρ]εχ ρτοίαςὶς οἱ ννλίοὮ {νε αροἀοςῖς {οἱἱουνς ἵπ πε 



ΝΟΤΕΡ. ΤΙ. ΤΙ. ὃς 247 

οὕτω δὴ καὶ ἡ γεῦσις. “ΤΠε Ρρτοίαςίς εοηφῖςσίς οἱ {ητεε οἶαιςες οἱ υΠΙοἩ (πε 
Πιοί τοίετ {ο {λα τε]αεῖοη οἱ οἱρΏέ απά Πεατίπρ {ο ἰλεῖγ ορ]εοῖς, έλα εϊτά 
ποης ἴπε ἀἰβετεποε οἱ {πε {νο πιεαπῖηρς οἱ {πε περα[ίοη πιατκεά ὮΥ α 
ήϊνε, απἀ ἴπεη οί οἱ ἴπε ἴννο βτςί εἶαιςες {πτοιρ] απ αρρ]οαίῖοη οἱ {πα 
παἴίοη σίνεη ἵη ἴε ἐπϊτά, (πε 5απιε Ρτοροφίέίοη ἶ5 τε[ειτεά {ο {πε 5εη5α 

αο{θ.» 

422" 27. ἀόρατον δὲ τὸ μὲν ὅλως λέγεται] Ορ. είαβή. Δ. 22, 1022) 32: 
ὴ ὁσαχῶς δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ α ἀποφάσεις λέγονται, τοσαυταχῶς καὶ αἱ στερήσεις 
ονται ἄνισον μὲν γὰρ τῷ μὴ ἔχειν ἰσότητα πεφυκὸς λέγεται, ἀόρατον δὲ καὶ τῷ 

υς μὴ ἔχειν χρῶμα καὶ ἄπουν καὶ τῷ μὴ ἔχειν ὅλως πόδας καὶ τῷ φαύλους. 
64. 4322)3. ἀναγκαῖον ἄρα ὑγρανθῆναι τὸ δυνάµενον μὲν ὑγραίνεσθαι σωζό- 

ν] Τεπιϊδεις Ραταρηταδες: δεῖ οὖν...ὑγραίνεσθαι οὕτως ὥστε σώζεσθαι 
Ὅ τὴν οἰκείαν κατασκευὴν καὶ ὁπήνικα ὑγραίνεται- 
6 5. 422) 1Ο. τὰ δ εἴδηῃ τῶν χυμῶν] Λι [πε Ἰδί ορ. 7ε «εσέ, 4 

.. στο, απά {ος πιοάετη εἰαςδείῃοαίίοΏ5 5εε Βαΐη, «δεηφές αλά ΙήεΙζεοί, ϱρ. 

4159. 

6ΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. 

ΤΠΕ 5εηςε οἱ {οιοῖ ταῖδες {πα αιεςίίοη (8 1) υυπείπετ Ιέ ἵ5 οπς ΟΓ πποτε 
8εῃδες, απά πηείπες 1 αοίς ψ(Ὦ ος ηεποιέ α πιθάϊΙαπα Οἱ δεηδαίίοη. ΤΠε 

Πτςί απεδίίοη 5 Ῥρατια]Ιγ φο]νεά (5 2) Ὦγ οοπηφἰἀαειῖπφ {πα υγὶάε ταηφε οί 
τε οὐ]εοί οἱ οἴπει 5εΏ5ε5: α5 {ο {με 5εοοπἀ «ιεδίίοη {οιςὮ {5 5ΏεΏ 
(88 ς---δ) {ο Ιηνοῖνε {λε Πες], ποί α5 α ππεάίαπι, Ῥαΐέ ταίπεΓ ἃ5 α οοποοπηζαηί 

φεηςα{ίοη. Τοπος, Τε ἵ5 Πιτίπετ Ροϊπίεά ουί (5 11), ἱηπνοῖνες α δίαίε οΓ 
-ἀπάϊᾷετεηπος νηε τορατὰ ίο Είηρς (αηδίβ]ο, 
λ 62. ᾖ22ὺ 23. πᾶσά τε γὰρ αἴσθησις μιᾶς δαντιώσεως, κ.τ.λ.] Ορ. δε (σε. 

.ᾱ ορνβέ. Π, μή 3290’ 17, εἰσὶ δ ἐναντιώσεις κατὰ τὴν ἀφὴν αἵδε, θερμὸν ψυχρὸν, 

Ὁ. Εηρὸν ὑγρόν, κτὶ 
. δ4. ο 1Ο, νῦν δὲ διὰ τὸ διωρίσθαι δὺ οὗ γίνονται αἱ --. ΦΙπηρΙοῖας 

-. τείοις {λῖς ἴο (λε πιεάία, ΤΠεπηϊςεῖη5 {ο {ηα ο{ραπ Οἱ δεηςα{ἶοη. 
85. 423"20. νῦν δὲ δύο διὰ τὸ μὴ ἀντιστρέφεω] Έοι Απίςίο(]ες 6οποςρ- 

: ο οἳ ἀντιστρέφειν (οοΏνΕΙΦΙΟΠ), 56ε (αΐες. 2) 20, 143 39: «4αΐ. Ρος. Π. 4, 
ε οἱ” 35, απἀ ορ. (ορε’5 εχ]λαιςιῖνε ποίε οἩ {πε ᾖείογές, Ἱ. 1 (ἡ ῥητορική ἐστιν 
.. ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ). ΟτἰρίπαΙΙγ {πε ἴετπι ἀεποῖθά {ια οοιΙΏἴΘΙ-ΠΙΟΥΘ- 

- πιθηί απά ΠΦΝΕΥ οἱ α «πογι5, απεςίτορ]ε τερ]γίηρ ἴο {πε 5ίτορᾳΏε, απά “Μλιις 

πει αρριεᾶ ἵπ 15 θἰτῖοί απά Ῥτορεί 5εΏ5ε Ιῖ ἀεποίες 4η εχαοῖ ΟΟΙΤΕΣΡΟΠ- 

--. 4οποο ἵπ ἀοϊαίι 
ο 8 6. 423"21. ἀπορήσειε δ ἄν τι] Ἠετε, α5 Ῥοπϊίζ Ἆας οἶθατ]γ 5Ἡδν/η 

 Φάΐσι Π. 62, 63), νο Ἠανε {λε Ιπίτοάπείίοη {ο α αποφίίοι ν/πῖο] ἶ5 1Ε5ε] 

-'. οπΊγ 5ίαϊεά ἵπ 423) 1, πότερον οὖν πάντων ὁμοίως ἐστὶν ἡ αἴσθησις ἢ ἄλλων ἄλλως., 
΄ΤΗε Ἰαΐίει 5αρρεςίῖοη, ἐμαί ἀῑεγεηί 5εΏ5ες αοΐ ἵπ ἀἰ[βετεπί νναΥ5, ἶ5 5αρροτίεά 

ὮΥ ἴε ορίηίοη ουττεηπί ἵηπ Ατὶςίοί]ε ἆαγ (καθάπερ νῦν δοκεῖ, 423) 2), ἴἶαί 
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ἴομς] απά {αδίε ορεταίε ἵπ α ἀῑ[ετεηί πιαΏηΏΕΥ {ΠοΠ1 {1θ οίΠ6Γ 56Ώ565, Τηΐ5 
ορίπΙοη Ἡθ τε[ᾳςες {ο αοοερί (τὸ δ' οὐκ ἐστι), Ῥαΐ Ῥείοτε Τε δίαίες ἴθ αποςίῖοπ. 
νΠΙοὮ {οτπης {πε (ατηῖηρ-ροϊηί οἱ Ἠϊ5 ατριππεπέ Ἡε αἁάποες α ηιμηΡοτ οἳ 
οοηδἰἀεταίῖοης γλΙοὮ ἐμεπιβε]νες /111ήήαΐε αρα{ησέ 5ιε]ι α οοπο]αδίοη. Ἀοάγ, 
Ἆε τεπ]ατ]ςς, ας αἰνναγς {τος ἀϊπιεηδίοηδ, ΝΟ Ῥοάϊες νο] Ἠανα 8ΏΥ- 
Ώπίης Ῥείννεεη {πεπῃ οαηποί τεα]]γ {οιεἩ οης αποίπατ. Βπί αἲ] Ῥοάϊος οχῖςε 
εἶίμει ἵπ αἷγ ΟΓ Ἱναίετ απάἀ α5 ἴΊεδε ατα Ῥοάϊες (τὸ δ ὑγρὸν οὐκ ἔστω ἄνευ 

σώματοφ)’ Τε {οἶ]οννς εἶαί ουχ Ῥοάἱε5 σαηποί Ῥε 1η αοϊιαὶ σοπίαοί νη(Ἡ {αηαῖρ]ε 
οῬ]εοί5. Απά Ἱεηοε {Πε ἀπορία νπῖοὮ Αχὶςίοί]θ ταῖςες. 

423) 1. εἰ διερόν] Τῃεςδε γνογάς πηηςί Ῥε οοπιρίηθά γή] λανθάνει ἡμᾶς, 
ΤΊε 5επίεηοε ψτῖίεη αἱ Ἱεηρί] ννου]ά Ῥε ας ΤτεπάεΙεηρατρ τεπΙαΓ]ς5 : λανθάνει 

δὲ μᾶλλον ἡμᾶς εἰ διερὸν διεροῦ ἅπτεται, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῷ ὕδατι ζῴα λανθάνει εἰ 

ὑγρὸν ὑγροῦ. ὑγρόν, ἴε 5ποι]ά Ῥε ποβϊοεά, 5 {πε ἀῑςεποιϊνε {εττη {ο ἀεποῖε ἴἩθ 
απαγ οἱ γαίες ]μδί α5 διερόν 56ἵνες ἴο ἀθνέπλης ἴπε ἀῑςπσιϊςΕίπρ απαίγ 

οἱ αἶτ, 

8 9. 423) 22. δῆλον ὅτι ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσθητικόν] Ατϊκιοί]ε”5 α’ρι- 

πιεηί ἶ5 οἱ «οἱσ5ε, α5 ΚΙΤΟἨΠΙάΠΏ Ροῖηίς οί ἵπ Ἠΐ5 ἰταηβ]αίίοη, 5οπιεν/ιαῖ 

τηδ]εαά]ης. ΎΤΠε εγε ἆοες ποί ρετοείνε 4η ορ]εοί ΝΊεῃ ρ]αοεά ἀῑτεςί]γ οἩ ἴε, 

5ΙΠΙΡΙΥ Ώεσαμςε 15 {οο εἶοδε Ρτοχϊπαϊίγ Ῥτενεηίς {Πε πεοεςδατγ τε[γαςίῖοη ος 

Όλα Ἰαπ]ίηοις ΤαΥ5, απά ἴ]ε εατ «6ᾳ5ε5 {ο Ίεατ οὐ]εοίς Ῥτοισ]ί ἀῑτεςί]γ Ιπίο 

εοπίαςί ν(Ἡ 1έ Ῥεσαιςε {νε αιάΙ{οτγ ηεγνες οςΏ οΠ]Υγ Ῥε εχεῖιεά ὮΥ ννανες ος 

5ουπἀ. (οπίαοί οἨη {ε οίπεσ Παπά ἶ5 {πε εχεϊίεπιεπί αἀαρίεά {ο {πε {αοιῖ]ε 
ηεινες, απά {πε 5Κίηπ α5 ἴἩε οἵραη οἱ {οιο] ]ᾳδέ τεφαίτες {Πῖς εχοϊίαίῖοη 

οἱ 1ΐ{5 θυγίαος : 5ο {παί Ατὶιοί]ε ατραπιεηί Ἰᾳδί Ῥτονες {πε ορροςίίε οἱ ἴε 
οοπο]αδίοη νΠΙο]Ἡ Τε ἄγαννς. 

6 ιο. 423) 20. ἐν τοῖς ώς «στοιχείων] Τπο τε[ετεποθ 5 ῬτοβαξΙγ (ο 
Όε 6επεγαί. εί (0/ΜῤΙ. Ἱ. 2, 329 18. 3ο Βοπίΐϊχ απἀ Ηείίζ. 

6ΗΑΡΤΕΕ ΧΙ]. 

ΤΗΕ σεπετα] εἰατασίει οἱ 5εη5ε-ρετοερίοη ἶ5 εχρουπάεά {ἵπ (Πῖ5 οἸαρίετ, 
απά Αεϊσιοί]ε 5Ώενς (5 1) ελαί 5εης5ε τεοεῖνες {πε {οττης οἱ ἐπῖηρς πηοιί 
Ειεῖγ πιαίίατ, ἴλαί (5 2) 5εΠ5ε ἵ5 ποί α ππετεΙγ ῬΡ]γδίσα] Ῥτουεδς, Ῥαΐέ αἩ 
ἱπετρτείίηρ αοί Ιπνο]νίηρ 5ΗςἩ ῬγοροΓίοηῦ {μαί (8 3) εκοεδδίνα ἀενε]ορπιεπίς 

οἱ απγ απα]Πεῖες ἀεδίτοΥ {Πε οἵρ8Ώ οἱ Ρετοερίῖοη απά (5 4) Ῥ]απί5 ατε υππαβ]θ 

ο Ῥετοείνθ. Ῥεηῃδε {πεγείοτο Ίπνο]νεδ απ εδεεηί]αΙ τε]αΜϊντίγ Ῥείνγεεπ {πε 

οἵραΏ απά {πα οὐ]εοί, απά ἱπαπίπιαίε οὈ]εεί5 ενεη { {1εγ Ῥε αΠεείεά ὮΥ 5οπ1 

«πιε]] οἵ 5ουαπά οαηποί αΡρτεμεηπά ἴέ5 {οτι ἵπ 5αος α ΥΥΑΥ α5 ἵο Ῥε σαϊά {ο 

Ρετοεῖνε. 

1 ΒΥ απ ππ/{οχίαπαίε ονεεὶρΏί, ὕδατος, (πε τεαάϊπρ οἱ 9057 Χ, Ἆα5 Ῥεεπ τεπάστεά ἵπ 

ενα (χαηδἰαίίοἩ, (Ἡτουρ] {ἐπί τοαάῖης Ῥείηρ τείαϊπεά ἵπ {πε Ταμο]μηϊεσ ἰοχί, υλῖσ]ι 
έἶιε βισί ἀταβι οἱ {]ιε ἰταηδ]αίῖοη {ο]]ογγεά. 

ΑἨ ον ρα 
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“δ. 424" 24. αἰσθητήριον δὲ πρῶτον ἐν ᾧ ἡ τοιαύτη δύναμιε] Κἰτομπιαπη 
Ἰαΐος: ας εἰσεμίζίολε «ο ὔμεπογρα ἐπί αας ἡπ τυε]ολει ει φοΐελες 
πόσεῃ. οἰπιατ]νγ Ττεπάε]εηρατρ: «εαοῖε ππεπίεπι δρεσίατο νἰάείας, 

5 Ῥτορτία εσί Ἠυ]ας [αου]ίαῖς 9εἀες.᾽ Ῥωί ἵξε 566Π15 Θᾳ5ί6Ι {ο ἴαἷκα πρῶτον 
Γ ἴεπηρογα] 8εῃ5ε α5 πιεαπίηρ ἐἶαί 4η ΟΓΡαΠ σαη ΟΠΙΥ Ῥε σα]]εά απ ΟΓΡαΠ 

5εη5ε ΝΊεΠ {Π]5 ΡούνεΓ οἱ αρρτε]επάϊῖης {πίπρς Ιπ {λεῖχ 5ρεοῖβο «Ἠαταοίς: 15 

424325. ἔστι μὲν οὖκ ταὐτόν, τὸ δ εἶναι ἕτερον] ΤΗϊ5 πιαΥ Ῥοε απάει- 
οοὰ ας τε[εττῖηρ εἰίπει ἴο ἴΊε {αου]ίγ απἁ {πο οῬ]εοί οἱ 5εΠ56, ΟΥ {ο ἴπθ 

απά ἴπε {αου]ίγ. Βιί α5 Απὶσίοί]ε Ίας ]ηδί ρτενίοιςΙγ «οπιρατεά {λα 
ριον απᾶ ἴλε δύναµις οἱ αἴσθησις, ἴε 5εεπ15 πιοδί παίυγα] {ο 5αρροςε Ἠΐπι 

δε αδδετίῖης {πε 5απἹεηεςς απά {με ἀϊΠετεποε οἱ ἴπθ οἵραπ απά ἴἶε {αοι]{γ 
56ῃ56. (ϱρ. ΤΠεπιϊδείη5, Ῥ. 143, καὶ τῷ μὲν ὑποκειμένῳ ταὐτὸν ἤ τε αἴσθησις 

τὸ αἰσθητήριον, ὥσπερ καὶ ἅπασα μορφὴ τῷ δεδεγμένφ, τὸ δὲ εἶναι ἕτερον τοῦ τε 
νου καὶ τῆς δυνάµεως. Τπε πιεαπῖης Οἱ τὸ εἶναι ἵ5 5ἵπαρ]γ ἵτ5 δια] 56Ώ59 οί 

᾿Ῥεΐπᾳ, πηαη]{εδία(ἶοη, ρατίου]ατ εχρτθβδῖοη οἵ αρρ]ϊοαίῖοη. Φο Ἱε 15 δαῖά ἵπ 
74. ΔΝές, ν. 1, Ὠναί γΙτίαε απάἆ ]ασίῖος ατε [Ιπάαπιεπί{α]Ιγ {πε 5απιε, Ῥιΐί ναΤΥ 

ΏὨιείγ εἶναι ο: ρατου]ατ αρρ]σαίίοη, νἱτίας Ῥεΐηρ {πε φἰαίᾳ ἂ5 5ΗςἩ, 5ος 
Ένα αρρ]ἰσαείοη οἳ ἵέ {ο αποί]ετ (πρὸς ἕτερον). ΟΡ. Σέλ. Λέο. Υι. δ, 1141) 23, 
. ἔστι δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ Φρόνησις ἡ αὐτὴ μὲν ἕξις, τὸ µέντοι εἶναι οὐ ταὐτὸν 

᾽αὐταῖς, 1.6. ἴ]ια Ἰά6α] οἱ {πε δίαίεσππαπ απά ὶ5 Ιάεαὶ οἱ Ἱπαϊνιάια] ννεἰέατε ατε 

ζαπάαπιεηίαΙ]γ ἴἶε 5απιε, Όμίέ τεα]ίζε {πεπηςε]νες ἵπ ἀῑΠεγεηέ γναγς. 
ο 8 38. 424"3ο0. λύεται ὁ λόγος (τοῦτο δ) ἦν ἡ αἴσθησις)] 9ο ΤΠεορΏταίας 

(8 32) ατσυῖηπς αραἰησί ἴπε ορἰηΊοη οἱ ΑΠάΧᾶΡΟΤας ἴλαί αἴσθησις ἶ5 ἱναγς μετὰ 
λυπῆς Ῥοΐηίς ουί εαί {πε εχἰσίεησοε Οἱ ὑπερβολαὶ τῶν αἰσθητῶν ἆοεδ ποῖ (α5 
Άπακαροτας {Π]π]κς) Ῥτονα ἴἶαί {Πα εχετοίδε οἱ 5εη5ε Ἰπνοῖνες ραπ ἀλλὰ 
μᾶλλον ὡς ἐν συµµετρίᾳ τινι καὶ κράσει πρὸς τὸ αἴσθητον ἡ αἴσθησις. 

ο δ 6. 424) 17. ἢ τὸ μὲν ὀσμᾶσθαι αἰσθάνεσθαι] Ῥπϊοροπας (ᾳμοίεά ὮΥ 
'"Ττεπάειεπὂιτρϱ) οοπιππεηίς α5 {οἱ]ονν5: οὐ γὰρ ἀρκεῖ πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τὸ 
ι .-ᾱ- τὸ εἶδος χωρὶς τῆς ὕλης δέχεσθαι ἀλλὰ καὶ δυνάµεως δεῖ ψυχικῆς, ἥτις 
:. οὐκ ἐἰ ἐν πᾶσιω ἐστι τοῖς τὰ εἴδη τῶν αἰσθητῶν χωρὶς τῆς ὕλης δεχοµένοις. 



ΒΟΟΚ ΤΗΙΚΡ. 

«ΗΑΡΤΕΕ Ἰ. 

ΤΗΙ6 απἀ ἴπε {ο]ονήπρ οελαρίετ οοπηεοί {πεπιδε]νες οἶοδεῖγ γη (πε 
αηα]γδί5 οἱ 5εησαίίοη ρῖνεη ἵπ ἴπε ρτεοεάϊῖης Ῥοο]. ῬΒπί (πετε νγου]ά 5εεπῃ {ο 

Ῥε πο ροοᾷ τεᾶδοης {οΓ τε-ατταπρίηρ {πο Ττεαίῖσε απἁ οοππεοπς ἴπε 
ελαρίεις ἵη ααεδίίοη υ{Ἡ {πο Φεοοπά Ῥοο]ς. ΤΠε ΤΠΙτά Ῥοο]ς {αϊκες αρ {πε 

σεπετα] αιιε5ίίοη οἱ {λε «ορπἰ(ῖνα Ῥον/εις ο πιαΏ: απά γνλή]ε ελα Θεσοπά Ῥοοῖς 

'ηαὰά οοπβπεά Ιῑδε]{ αἰπιοσί εηίΙτε]γ {ο {νε απα]γςὶς οἱ αἴσθησις α5 516], ἴπε 
Ῥτεδεηί Ῥοο]ς Ῥερίης ἴί5 αοοοιπί οί οορηΙίοη ὮΥ οοηφἰἀετίπς {πε Ῥίασε ος 
5εη5ο ἵπ ἸΚηπον]εάρε. Τῆο Ετοί ολαρίει αεοοτάΙηςΙγ 5οείς {ο 5ἶεν ἴπε 
αἀεαΙαοΥ απά οοπηρ]είεηεςς οἱ οἱΓ Ῥετοερίϊνε Ρον/εῖ». Βερίππίηπρ (58 ---4) 

ΡΥ α 5οπιενλαί οΏσοιτε απά Π]ορῖσα] ατραπχεηί {ο εν ἐπαί {πε Ώνε 5εη5ε5 

αἰτεαάγ επιπιεταίεά Ιπε]αάς αἲὶ {πε Ροςδῖβ]ε 5εη5ε5, απά {λπαί πο οίπετ «απ Ῥε 

πιαρίπεά {ο οχἰσί, {πε υτίίεγ ρτοσεεάς (8 σ---ϐ) {ο οοπβσπ Επί5 τες] ὮΥ 
εἨεννίηρ {λαί ἴἩε ΟΟΠΊΠΙΟΠ 5εηδίρ]ες οοηηεοί {Πεπιδεῖνες νΠίἩ πο οπε Ῥαί- 
Που]αχ 5εη56. 

ὃ 1. 424) 21--425313. ὅτι δ οὐκ ἔστω αἴσθησις] Τπε ατραππεπί οἱ {5 
Ραταρταρ]Ώ {5 Γ]1 οἱ ἀῑθβου]ήες, απά Ῥοι]ι Ττεπά. αηά Τουβίτῆς εοπ{εςς {πείς 

ΙπαΡΙΠ{γ {ο απάειδίαπά Ἱ, ἈΒοηίί, Ἡονενετ (419. {1 έελε, ΤΙ. 309), πε 

αΠονγίης ἴλαί Ατὶςιο(ι]ε΄5 τεαδοπίης ἵ5 ππαϊετίαΙΙν απίεπαβ]ε, γεί πιαϊηίαϊη5 

εἶναι, ]αάσεὰ οἱ ΒΥ ἴἶιε ργεδαρροςίεοης οί Αεϊσίοί]ε, {πε ἀεπιοπςίταίῖοη ἶ5 Ῥε- 

{εοί]γ Ἱπίε]Ισιρ]ε: απἁά ΚΙτοπππαπη Ίας σα]]εά αἰεπίοη {ο {πε {αοί ἴπαί 
Απὶςιοί]ε”5 εχρΓΘΡδΙΟΏ πιστεύσειεν Ἱπιρ]ῖες {λαί {πε νγῖίετ ἄοες ποί Ῥτοροςε {ο 
ἆο πΠοΓε {Παπ Ῥτίηρ {οτνγατά α δετίες οἱ {αοίς νΠῖοὮ νη]] πιακε Ἠΐ5 οοπο]αδίοΏ ἃ | 

{αἴτ]γ Ῥτοραῦδ]ε. ΤΠε τεαδοηῖης, 5ο] α5 ἴ ἶ5, 15 5οπιεν/ιαί Το ἴπε {ο]ονήηπς 

εΠεοί. ΤΠε νιτῖίει νν]δηες {ο 5Ώ6 (Παί {πετε 5 πο {αου]ίγ οἱ 5εη5ε (αἴσθησις) 

Ῥεγοπά {Ίε (νε ΥΙΟ] νε Ῥο55ε5. ΤΠε ολίεί στοιπᾶ Ἡε σίνες {ο 5 

οοπο]ηδίοη ἶ5, ἴμαί νο Ρο55ε5ς αἲ] {Πο οἵραΏ5 ΟΓ 5εῃΏ5ε (αἰσθητήρια) νυλπῖεὮ νε ε- 
οαΏ Ῥε 5Ώενη {ο τεαι(τε, απά {Παί {πεγείοτε Ίνε Π1αΥ, 5αρ]εοί {ο {λε οοπάΙτῖοπ 

(4253 11) ἴ]αί ἴΊετο 5 πο Ῥοάγ ομίδιάε ἴοςδε νε] νῖο]ι ννε ατε αοαιαϊη{εά, 
παϊηίαϊη {ἴλαί νε ατα νηπομί ηοπο οἱ {πα {αοι]έες οἱ 5εηΠ5δε. Τῆις, α5 

Ῥοπ]!ζ 5αγ5, πε αἴρυπηεηί α55Ιπιες {Πε {ογΠΙ οἱ α 5ετῖε5 οἱ αδ5ιπιρίῖοης ἴο 

γ/π]οὮ {λε αροἀοςίς ἶ5 {ο Ῥε {ουιπά ἵηπ 425"9, πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσθήσεις, ἴο Ὃε 

αραῖη τερεαίεά ΥΕ] {λε πεςθβΣδαΣΥ Ππίαίίοης 1π 4253 11, ὥστ' εἰ µή τι ἕτερόν 

ἐστι σῶμα. Της Υνοτάς {ΠΟΠ ἔχει ὃ οὕτως (424) 31), ἴο τοῦ δύ ἀμφοῖν (4253 1), 

ατε {ο Ῥε τερατάεά α5 5αῬογάϊπαίε {ο {Πο πιαῖη ατρυπηεηί,. ΤΗΐ5 πιαῖη ατρι- πν 

ππεηί γου]ά αρρεατ {ο ὃε ας {οΠ]ουνς: 
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1, Ίε Ἠανε αἴσθησις ο αἲὶ ἴοςε αια]ῖες οἱ απ οὐὈ]εοί {ο νηῖο] νε 
Ῥο55ε55 4Ώ αἰσθητήριον. 

20, Ίε Ροδ5ε5ς αἲ] {1ο αἰσθητήρια νΥλὶοἩ α οοηκϊἀςγαίῖοη οί {πε παίωτε οί 
Εήπςς σαπ ]εαά ας {ο εχρεοί. 

Τῃπετείοτε: Νε Ῥο55ε55 α]] ρορείρ]ε αἰσθήσεις. 

-. . Τε οεπίτε, οἱ Απϊσιοί]ε᾽ αγριππεπί ἴλις Ίϊες ἵπ {πε αδευπηρίῖοη---ἀνάγκη 
. εἴπερ. ἐκλείπει τις αἴσθησις καὶ αἰσθητήριόν τι ἡμῖν ἐκλείπειν (4243 25)---ἴπε αἳ- 
'.δεποε Οἱ 4ΏΥ 0Π6 αἴσθησις ἵ5 Ῥοδδίρ]ε οη]γ οἩη {Ἡε δαρροδίήοη οἱ {πε αΏδεπος 
οἱ ΑΠΥ οἵΡαπ οἱ Ῥετοερίίοῃ,. Αγὶςίοιϊε {πετοίοτε 5εεῖς {ο 5Ἠθιν ἴπαί ης αἴα 
 νπουί πο οἵραπ οἱ ρετοερίῖοη: {ΟΥ νγπῖο] οοπο]ηδίοη Ἡς αἁάμοες ἴ1α {οἶ]ον- 
' ἲπσ ρτουπάἀ». (α) ΤΠε Ρετοερίίνε ο{ραῃς πημςί οροταῖθ εἶίλει {πιπιαάϊαία]Υ 

ος πιεάἰαία]γ. Ῥμί (β) 5ο {ατ αφ ἱπηπηθάϊίαίᾳ αοίίοη ἶ5 οοποετπεὰ, {ουιςἩ ΠΙΑΥ 
δε τερατάθἆ α5 α Ρετ[εοί 5οµτος Οἱ 56ηΏ5ε-ρετοερίοῦ: απά {Πὶ5 5εΏ56-ΟΓαΠ ἵ5 
ᾱ οπε νε αοἰμα]]γ Ῥο55ε5ς (ὴν τυγχάνοµεν ἔχοντες). (γ) Α5 ἵο πιεάϊαίε Ρεί- 

'. εερίοῦ, ἴπε οἴραΏς ΝΠίοὮ 8ο ορεταίε «8η ααὶ ον (Πτοιρα πε αἰππρ]α 

-. εἰεπιεηῖς (τοῖς ἁπλοῖς), 1.6. αἴτ, νγαΐετ, εατίἩ, απά Πτα. ΝΟΥ (δ) αἲ] ἴπεςε, οἵ αἲ 
-'.1εαδί α5 ΠΙαΠΥ οἱ επ ἂ5 ατε αἀαρίεά {οΙ 5εη5ε-ρετοερίίοη, επίεί Ιπίο ουσ 
-'ρετοερίϊνε οἵραΏ5. Αἱγ απά Ψαΐετ οοηςΗ(μίε {πε ρετοερίῖνε πιεά(στη ἴη {θ 

οἵραης οἳ αἱσλί, Πεατίης, 5πηε]] (απά {αδίε): ἄτε απά οατί] ατε εἰίπει αηςι]εά 
το αοί α5 ππεάῖα (5 Ατὶσίοί]ε οου]ά α5διπῃε {τοπα {πε απαϊγσίς οἱ ἴ]α ᾖε 

96514), Οἵ εἶσε επίετ Ιπίο αἲ! εἶε ἀϊβετεπί ο{ραης ο{5εῃ58, Τῆας (ε) ἴπε οπ]γ 

'. ππεάϊαίε οἵραΏς γηῖοὮ πα ἆπ Ῥο5δε5ς αἴε ἴΊοςε τεςο]ναΡ]ε Ιπίο αἷγ απά 
γαίες: απά ἴεςε α5 πηαίίετ οἱ {αοῖ νατίοις απ]πια] 4ο Ρο58ε5ς (ταῦτα δὲ καὶ 

νῦν ἔχουσω ἔνια ζῴα). Ἠεηπος ἴΊεη να Ῥοθ5εςς αἲ οπος (πε πιεάίαίε απἁ {να 
Ἱπιπησάϊαίε οχραης ο Ῥεχοερίίοη: απά ἴλις Πανίπρ αἳ] ΡοςνῖῬ]ε αἰσθητήρια ννε 

"πανε αἶςο αἲ] ροδῖδ]ε αἰσθήσει». Ῥπΐ οί «οωσ5ε {1ο να]ά1ίγ οἱ {λῖ5 τεαςοηῖης 
ἀερεπάς επ!ϊτε]γ οη {λε οοπιρ]είεπεςς οἱ οι απα]γείς Οἱ σώμα, απά οἱ (ἶα 

:εἰεπιεηίς Ιπίο νΥπῖο] 1 «8η Ῥε τεδο]νεά; απά ἴπα υτίίει ἰπεγοίοτο πιοάῖβες 

Ἠἱ5 «οπε]α»ίοη αοσοοτάΙηϱ]γ, ὡστ᾽ εἰ µή τι ἕτερόν ἐστι σῶμα (4253 11). 

4 Ῥταςίϊςα]]γ, (λετείοτε, Αιτὶςίοί]ε΄ τεαδοηῖηρ τεάμοες Ιίδε]{ {ο {ἴΊε Ἠγρο- 

Επειῖσα] 5γ]]ορίσπη : 

1{ αΏΥ αἴσθησις ἶ5 νναπίῖηρ {ο 115, 50Π16 αἰσθητήριον πημςί ὃς γγαπίῖηρ : 
Ῥαιΐ πο αἰσθητήριον ἶ5 πναηηρ: 
Τπετείοτε πο αἴσθησις «αη Ῥε ναπίίηρ εἴ(μετ. 

Τ{ τεπιαῖης {ο ποῖῖος {πε Πτσί 5εοίῖοη οἱ {πο πιαῖη ατρυππεηί, 
424723. εἰ γὰρ παντὸς οὗ ἐστι αἴσθησις ἁφή, καὶ νῦν αἴσθησιν ἔχομεν] 

Ῥοπίϊ τὶρΏ!]γ ποίες ἴπαί Ττεπάε]επΌιτρ)5 εχρ]απαίἴοη---θἶ ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΤΕΓΙΠΙ 
5εηδυς ἵπ οοπίασία Ῥοδίΐμς ε5δεί, οπηπία δεη{ἴγετηιις---ἀθδίτογς {λε 56απεποθ 
οἳ ἴἶνε τεαροπίπς: Ῥιαΐ ἴλε νοτᾶς νου]ά 5εετῃ {ο Ἠανε α γν]άεΓ πιεαπίηρ ἴΠαη 
Ῥοπί{ ρῖνες (πει. Αἰεχαπάετ Αρμτοά. αρρεατς τὶρηέ η τερατάῖηςρ επι 

5 αη ἹΠδίταίοη {Τοπι {οιε]Ὦ οἱ γλαί Ἠο]άς σοοά οἱ ΕΥΕεΙΥ οἴ]μει 56Π56, 5ο 

ναί Ίηςί ας ἴοιεῖ Ρτεδεηί5 τς νε αὖ) ἴλε αια]]εῖες οἱ Ῥοάγ ας ἰαπρίρ]ς, 5ο 
εἱρ]ί ρτεδεηίς5 15 νε αἲὶ ν]δίρ]ε, Ἠεατίηρ νυν] αἲ] ααἀ1δ]ε, το. ΟΡ. Αἰεχαπάςτ 
᾿Απορ. κ. Λύσεις (ΞΡρεηρε], Ρ. 179) εἰπὼν γὰρ ἐπὶ τῆς ἀφῆς κατέλιπεν τὸ καὶ ἐπὶ τῶν 
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ἄλλων αἰσθητηρίων τε καὶ αἰσθήσεων προσθεῖναι, ὧν πάντων ληφθέντων γίνεται 
καθόλου τὸ εἰ ὧν ἔχομεν τὰ αἰσθητήρια, τούτων πάντων καὶ αἴσθησιν ἔχομεν. 
Ἆπά ἴπε ννογάς ννου]ἀ ἐπετείοτε 56ετΏ {ο ΠἹεαΠ {αί ννε ρο55ες55 αἴσθησις οἳ αἲϊ 
ἴλοςε αα]εῖες ο{ αη οὐ]εοί {οΥ γΥΠίοὮ Ὑ/ ροβ5655 4η αἰσθητήριον. 

8 2. 424) 30. ἔχει ὃ) οὕτως] ΤΗΙ5 5δε(ίοη Ῥοπί{2 τὶρ]]γ τεβατά» α5 5αροχάϊπαίε 
ἴο {πε ππαῖη ατριπιεπί. Τί5 ορ]εοί ἶ5 {ο 5Ίενν {ναί 1{ {πε 5οπιθ οἸεπιεπίατγ 
5αΏρίαποε ἵ5 {πε πιεάῖαπι {ος ἀπΠετεπί οἶας5ος ο{ 5εηςῖβ]θ ΡΗΕΠΟΠΙΕΠΕ, οΠ6 

απ ἴἩε 6418 εἰεππεηίατγ 5υὐδίαποε ν]] 5ετνε {ο Ργονίάε α Κπονηράρο οί {πε 
ἀϊβετεηί 5ρ]ετες οἱ 5εη56. 

425"2. αἰσθήσεται τοῦ δὲ ἀμφοῖν] Τπε τεαφοπίης, ἴξ πεθά 5σατοεῖγ ὃς 

Ροϊπίεά ουί, 5 αὉδιτά 1 ἴ{ακεη ργεοῖδε]γ α5 ννε Ἠανα Ἱέ ἵπ {1 ἴθχί. Της 

Ρᾷ5ραρε αββῥαγε{ζν πιαϊηίαϊῖης (παί 1{ 5οπιε εἰεπιεηί ἶ5 πιεάϊαπα {οΥ ἔνγο εἶαςσος 

οἱ 5εηςαίῖοης, ἴἩε Ῥτεδεπος οἱ {Ες εἰεπιεηί ἵη {πα ογραπίσπι γη] 5εουτο {πε 
Ῥετοερίῖοη ΟΓ γ]λαΐ σαη Ῥε ρετοεῖϊνεά {πτοιρ] Ῥοί]ι, 5ο {λαί, α5 Οἱπιρ]οῖας ποίθς, 

Ώλε πιο]ε α5 Πανίπρ αἲτ {ο ΠἩεατίηρ «Ποι]ά αἶςδο, α5 αἷτ ἶ5 αἶδο α πθάίαπη ο 

νΙΙΟΠ, ρο55ε5ς {Πε 5εηΏ5ε οἱ δἱρΏί. Ἐεα]]γ, Ἡονενετ, οἱ οοισ5ε, Ατὶςϊοί]ε οΏΙγ 

ΊηεαΠ5 ἴλαί 5ἵπος δοίᾖ αἲτ απά νιαίε 5ετνε α5 πηεάῖα {οι ρετοεϊνίηρ οοἶοιχ, 

εἴτπει αἰγ αἶοπε οἵ Ἰναΐετ αἶοπε 5Ώου]ά 5εγνα α5 πιεάἴαπι {ο Ρετοεῖνίης ναί 

ο8η Ῥε Ρετοεϊνεά (Πτοιφ]Ἡ οπ6 Οἵ Οἱ]εί (τοῦ δι ἀμφοῖν). Απά ἴα υτῖετ, 
{εαίῖηρ (λε 5αβ]εοί ριτε]γ α5 α ΡΙγςίο]ορῖσί, ἴαῑκε5 πο αοσοιηί οἱ {16 {αοῖ ε]ιαί 
ἴπε εἰεπιεηί5 οηΙΥ Ρετοείνε {Ώτοιρ] α οοηδοῖοις5 πιῖπς, 

ὃ 5. 425313. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν κοιῶν οἷόν τ᾽ εἶναι αἰσθητήριόν τι ἴδιον] 
ΑπὶΦίο(]ε”5 Ργοοί ο{ {πε Ρροβίΐοη {λαί {νε «ΟΠΙΠΙΟΠ 5δεηφῖρ]θς οαπηοί ὃς αδοτ]ρεά 
ἴο ΑΏΥ Ο9Π6 ῬαΓί]οιΙ]αΓ 5εΏ5 ἵ5 επουπ]ρετεά ὮΥ α ηιπιδει οἱ ἁϊβου]εςς 

: απ αρρατεηί Ἱποοπδίφίεηςσίες νυπ]οἩ γν] Ῥε Ῥεςί ἀῑδοιιςεεά αἴίετ οοησἰἀετίπς 
Όλα πιαῖη Πη]κς Ίη Ἠϊ5 αγριπεπί 5ο {ατ α5 {1εγ απ Ῥε πιαᾶς ουῖ. ΤΠε Ροϊπί5 

{ο Ῥε ποϊῖοεὰ γνου]ά 56εΠῃ {ο Ῥο 5ΙπΙρΙΥ {εςθε. ΤΠε κοινὰ αἰσθητά «αηποῖ ο 

βῖνεη 5 ὮΥ αΠΥ οηε ἴδιον αἰσθητήριον: ἴοἵ 1 5ο ἴΠεΥ πνου]ά ανα {ο Ῥ6 
Ρετοεϊνεά εἰίπει (1) ἵπ (πε ν/αγ ἵπ νηλῖο]Ὦ {πε 5εης5ε οἱ δἱσαί φἰπια]έαπεοις]γ 

ψήΩ {πε Ῥετοερίίοη οί απ ο]εοί α5 γε]]ουν (5αγ) Κποννς 1ὲ ἄοπι ρασί εκ- 
Ρετίεηοε α5 αἶδο 5υ/θεί, οἵ (2) ἵη {πε γναγ ἵπ ν/πῖοἩ {πα ροτοθρίοη οἱ 50Π16Ε 

απαΗίγ ος οἴμει ἶ5 Ιπιπιεαϊαίε]γ αἰεπάθά νή(Ἡ {λε Κπον]εάσε οἱ ἴἩε οὔλεοί ἴο 
νΏῖοὮ {πε αμαΠέγ Ῥε]οπρς. ἘΒυΐῖ {πε «ΟΠπΙΟΠ 5εηςίθ]ες ατε ποί ρετσείνεά ἵη 

επὶ5 ΠπαΏΠΕΣ: ἴἨεγ ατα ποί, ἴπαῖ ἶ5 {ο 54Υ, αη Ἰπαϊτεοί αἀάϊεῖοη {ο α Ῥεί- 

οερίίοη Ῥαΐ Ιηπδεραταῦ]ε εἰεπιεπίς ΠΠ, Απά, Ατὶδίοί]ε νου]ά 56επῃ {ο αάά, 
ενεη 15 {ηε «ΟΠΊΠΙΟΠ 5εηςῖρ]ες οου]ά Ῥε Ιάεπαβεά νε] ἴΊεςε Ιπάϊτεοί 8εΏ58- 
Πομς, ποί ΘνΕΏ 5ο νου] Ιέ Ῥα ίταθ {ο 5ρεα]ς οἱ α ρατίίοι]ατ 5εΏ5ε-οΓραΠ α5 

Επείγ 5ουτςε : {ο {πε 56Ώ5ες ἵη (Πῖ5 νγοτ]ς οἱ οοπιρἰπίης αιαΠεῖες αοἲ ποῖ α5 
φεραταίε Ἱπάερεηάεηπί 5εη565, Ῥιί α5 οπε υπ]εά γΥο]ε (οὐχ ᾗ αὐταὶ ἀλλ᾽ ᾗ µία), 
νηιῖοὮ πηα]κες 1{ Ιπιροδδίβ]ε {ο ἀεδοτίοε {πε ΙπέπΙίοη οἱ {πε οοΠπΙΠΟΠ 5εηφίδ]ες 

α5 {16 γγοτ]ς οἱ {Πε ρατίου]αγ ο{σαη οί δεηςα!ίοη. 

425314. ὧν ἑκάστῃ αἰσθήσει αἰσθανόμεθα κατὰ συμβεβηκόε] Ταῖς ἀεςοιτῖρ- 

Ποπ οἱ {Ἡε οοΠΙΠΟη δεηδίρ]ες α5 Ῥετοεϊνεά ΙποϊάεπίαΙΙγ ΟΥ κατὰ συμβεβηκὸς 
αρρεαῖς αἲ Εςί οἱρΏί Βαί]γ Ιηοοηβῖσίεπέ νε ἔῑνε νγοτάς οἱ 42527, τῶν δὲ 

κοινῶν ἦδη ἔχομεν αἴσθησιν κοινὴν οὐ κατὰ συµβεβηκός: απά Τουςιτίκ Ώας ασοοτά- 

αμ 
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Ἰπρ]γ φισροσίεά {παί νο οἹοι]ά Ιπίτοάασε α περαεῖνα (οὐ) Ιπίο {πα {οΥΠΙΕΥ 
Ῥαδδασα. Ῥιϊ ἴπε Μ595. οΏετ πο νατίαῖοη: απά ἴμαί ἴπε περα!ῖνε ἶ5 ἵπ- 
αἀπηϊςεῖρ]α ἵ5 ενἰάεπί {γοπα ἴἩε {αοί ἐλαί ολεγννῖςα Αγςίοϊ]ε᾽5 τεπιαχ]ς {ο Ῥτονε 
Όναί ἴἩα ΟΟΠΊΠΠΟΠ 5εηςῖρ]ες ατε οί Ῥετοεϊνεά κατὰ συμβεβηκὸς νου]ά Ῥε 
αἹιοσείμει 5αρετβποις. Τῃς ἐπαίἩ γνου]ά 566Πῃ {ο Ῥ6 {μαί Αγίςίοί]α ἵ5 τεα]]Υ 
Ἠδίηρ {λε ΡῃηΓα5ε κατὰ συμβεβηκὸς ἵη 5οπηεν/λαί ἀλετεηί 5εηςες ἵη {πε Ργεςεηί 

ελαρίετ, ἹΤ.,αἴετ οη Ὦε εΠΙΡΙΟΥ5 ἴξ α5 ἵπ 11. 6 {ο ἀεποίε (πε Ιπίετεπος αἀάεά {ο 

- α 88ΠδΑΙΙΟΠ, {πε Ιπάϊτεοί Ρετοερίίοη οἱ απ οὐ]εοί (λτοιςῃ α απαΠίγ. Βαί ἵη 
-ρεαΚίησ οἱ ἴλα κοφὰ ἂ5 Ρεοεϊνθᾶ, κατὰ συμβεβηκὸς, Ὦς πηθαης αἴππρ]γ {ναί 
-νδγ ατε ρετοεϊνεά εολε){{αλ{ζγ νι] (πο φρεεῖαὶ α πα] οἱ 5εΏ56: 5ο {λαί 
ΝΕ ΠΟ 50ΟΠΕΓ Ῥετοεῖΐνε 5οπιείπίηρ α5 οοἱοιτεά τΊαῃ νε Ρετοεῖνε ἵ κατὰ 

ο συμβεβηκὸς 5 α 5υΤί4ς6, ΠΟ 500Π6ΕΙ Ἠθαι α 5οπά {λμαη νο ἀῑπιιησιϊςη 1 α5 

'.οπε ΟΓ νο. ο ΤΠεπηϊδεῖας (ρ. 15Ο), ἡ ὄψις µεγέθους οὐκ αἰσθάνεται προηγου- 

-. µένως ἀλλ᾽ οὐδὲ σχήματος οὐδὲ στάσεως οὐδὲ τῶν λοιπών, ἀλλ᾽ αἰσθανομένη τοῦ 

χρώματος καὶ τοῦ μεγέθους αὐτοῦ συναισθάνεται καὶ τοῦ σχήματος καὶ τοῦ κινεῖσθαι 
αὐτὸ ἢ ἠρεμεῖν καὶ τοῦ εἶναι. ΤΕϊ5 εχρ]απαίίοη ἶ5 {αγ οοπβγπιεά ὮΥ 1Π. 3. 12, 
- 428Υ 22, τρίτον δὲ τῶν κοινῶν καὶ ἑπομένων τοῖς συµβεβηκόσιν οἷς ὑπάρχει τὰ ἴδια" 
λέγω δ' οἷον κίνησις καὶ μέγεθος, ἃ συµβέβηκε τοῖς αἰσθητοῖς. Τ{ Απὶςιοί]ε σαηΏ ἵη 
τε (τά ελαρίετ 5ρεα]ς οἱ πιονεπιεηί απά πιαρηϊτιιὰο ας «Ιποϊάεηίς) ΟΓ ΄οοη- 

. εοπη(απίς᾽ οἱ απαΗείες ο{ 5εΏςε, ἴπετε γγου]ά 5εεπι {ο Ῥε ΠΟ ΓΕΑΦΟΠ ΝΊΥ Τε 

-Βπου]ά ποίῖ ἵη {με βγςί «Ἰαρίει ἀεςοτῖθε {πε οΟΠΙΠΙΟΠ 5εηφϊδ]ες οΥ οαίοροτίες 

οἱ ρετοερίίοη α5 ρετοείνεά  οοποοπηϊαη!]γ) νη(Ὦ {πε οῬ]εοίς οἱ 5εηδα{ἴοη. 

4325 16. ταῦτα γὰρ πάντα κινήσει αἰσθανόμεθα] Τοτδιτίς, {οἰ]ονίπς {πε 
Ῥαταρήηταςε οἱ οἱπρ]οίας, τεαᾶς κοινῇ ἵη Ῥ]αςθ ΟΓ κωήσει. ῬΗϊοροπα5, Ἠον- 

-..Ἓνετ, Ἆα5 Ῥγεδετνεά κινήσει ἵπ Ἠΐ5 ραταρΏηταςε: απά ἴπε νοτὰ ἶ5 Ρετίεοί]γ 

- Ἱπε]ρίρ]ε Ι απἀειδίοοά {ο ππεαἨ ἴ]αί αἲ] (λε οἴπεγ οΟΠΙΠΙΟΠ δεηδῖρ]ες ατα 
- ΚπονΏ α5 5ο1ης πιοβἰβοαίοπ ΟΥ οἴἩαγ οί πιονθπηθηέ. 

ο 4325321---25. οὕτω γὰρ ἔσται ὥσπερ νῦν τῇ ὄψει] Τουκιῖς 5αρροςες ἴμαί 
᾿ν/Ε Ἠανε σοΐ Ίετε α οοη{αδίοη Ῥείννεεη {νο ΤεοθΠΦΙΟΠ5, οἱ νγμίς] (πε εατ]ῖε 
«οπΙπιεποθά γη] εἰ δὲ μὴ, οὐδαμῶς, απ επάεά γη] ἀλλ᾽ ἢ οὕτως ὥσπερ εἴρηται, 

νή]]α (πε Ἰαΐει Ιπο]αάεά {πο 5εηίεηποθ, οὕτω γὰρ ἔσται...ἅμα γνωρίζοµεν, απά 
ἴπεη ννεηῖ ΟἨ {ο τῶν δὲ κοινῶν...οὐκ ἄρ᾽ ἐστιν ἰδία. Το ἴΠί5 τος]: Ἡε ἶ5 Ιοά ὮΥ 
ενα “ Ιποχίτίςαβ]ε οοπ/{α5δίοπ ο{ ἴπε ρᾶδδαρα ΝΠῖοὮ οαη Ῥε εχρ]αϊπεά ἵπ πο 
οἴπει πιαπηες: απά Ρρατίϊοι]ατ]γ Ὦγ ἴπα {αοί ἴμαί Ατίκίοιε επιρΙἰογς {νο 

εκαπηρ]ες οἱ ρετοερίῖοη, κατὰ συµβεβηκός. Βπῖ, {ο Ῥερίη γή, Τουβίτῖς ννου]ά 
56εΠῃ {ο πηῖςς επ{ῖτεΙγ έιε ἀπ οἱ Ατὶςιοί]ε” αγφαπιεηί. ΤΠε {ο]]ονήπρ ἵ5 Πῖ5 

'. εκρ]απαίίοη οἱ {λε ρᾶ55ασα. ΄Τπετε σαηποί Ῥε α Ρρεευ]ίαί 5εη5ε οἱ {ποςε οΡ]εοί5 
πηῖοὮ αἴα «ΟΠΙΠΙΟΠ {ο αἲὶ {πα 5εΠ5ε5. Έοτ 1{ ίπετε Ίνετε (εἰ δὲ μὴ, ορ. Κτὰρετ, 
Ες, Οταπι., ὃ 65, 5, 12), ἴπεη (πε οίπει 5εη5ες που]ά Ἠανε ποίϊπίης Ῥεγοπά 
Ώνε Ῥτορετ αμα]ες οἱ εας] 1εβί {πεπῃ {ο ρετοεῖνε, εχεερί {πε εχἰσίεηοε οἱ πε 
ΦιΏδίαπος ννηοςε αια](ῖες {ΠεΥ Ρετοείνε Δέ75ε. ΤΠε ἰταίἩἉ, Ἀονενετ, ἶ5 {ατ 

οἴμεινν]δε: {ος νε ρετοεῖνε ὮΥ ἴλε Πνε 56Π8565, ποί ΟΠΙΥ τὰ ἴδια νυΏ]οὮ νε Ῥεί- 
᾿.οεΐνο καθ αὑτό, απά εἶναι ννΏ]οὮ νο Ρετοείνε κατὰ συμβεβηκὸς---ἶ.α. 5αΏδίαπορ, 
Ῥαϊ αἶδο τὰ κοινά, ΝΠΙοὮ νε Ἠανε ἀεδοτίρεά α5 Ρετοεϊνεά καθ αὗτά. Ἠεηςα 
ἴε {ο]]ονης (ναί α 5ρεεῖα] 5εηΏς5ε οἱ {λε «ΟΠΊΠΠΟΠ 5εηφίθ]ες γοι]ά Ῥε, ἁῑά 1{ εχἰσι, 
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5αρετβποις. Ἠ]άςς 5ΗΠΊΠΠΑΠΙ ταὶ δΙ{41ῃ 6556 ἶπ Ποίῖοπηθ 5αρετνασαπεῖ, τοῦ µάτην, 
ασαε «Μαππ(Ηαπῃ ποἩ Ῥοπίέας, αΠΙπιο 5οτ]Ῥεηίϊ5 οΏνειδαραίωτ. Τη γου]ά 
Ἠατά]γ 5εεπι {ο τερτεςεηί {Ἡε Ῥαφῖς οί Αγὶσίοί]ε” τεαδοηπίηπς. Ἡε ἵ5 αἰπιρ]γ 
ατριῖηπρ ἴλαί {Ἡε κοινὰ αἰσθητά οαηποί Ῥε ἴΊε οὐ]εοί οἱ α βρεοῖαὶ 56Η56, 

Ῥεεαιςε, Ι{ 5ο, ἴΠεΥγ νου]ά ποί Ῥε, ας {ΠεΥ ατα, α ἀῑτεοί εἰεππεπί, α οοηδίαπί 

οοποοπηϊίαπί οἱ ους Ῥετοερίίοη5, Ῥαΐ ππετεΙγ απ αοοϊἀεπίαὶἱ ος Ιποϊάεπία] 

αἀ]αποί {ο {(Ἀεπ,. ἨΝΟΓ 15 1 πεοξδΣαΓΥ {ο τερατά {Πε Ρᾶ55δαΡε 45 α οοπ{ιδεᾶ 

πηϊχέυτε Οἱ {ΝΟ 5εραταίε νεγδίοηΏ5. Έαςῖ ρᾶδδαρε Ἰας α ἀεβηϊίε ρίαοε οἱ 15 
ΟοΝΏ, απά {πε (νο Ἰ]]δίταίίοη5 αἴθ δεά {ο εχεπιρΙ{γ νετγ ἀῑΠετεπί (πίπςς. 
Ιω οίμει νοτᾶς, Ατὶδίοί]ε 5Ίεννς δέ εἶναι ἴΊε Ρετοερίίοη οἱ {πε οΟΠΊΠΙΟΠ 

5εηςῖρ]ες «αηποί Ῥε Ιάεπιίβεά νη(Ὦ {λε ΠἹαΏπεί ἵπ ψΠὶοὮ {πε εοηοίαέ ϱ011- 
/116{ἱ0ι οἱ Όνο αμα]ίίες ἴπ Ρετεερίίοη επαβ]ες μ5 {ο ραςδς αἱ οποε {Τοπῃ {πε 

Ρετοερίϊοη οΓ {Πε οπε {ο {Πε Ρετοερίίοη οἱ {Πε οίποαι; ος ρετοερβοη οἱ 50Π16- 

Επίησ α5 εχίεπἀάεά ςἰπιπ]ίαπεοιδΙΥ νηίἩ ἴε ρετοερίίοη οἱ Ιὲέ α5 οοἰουιτεά 

οαηποί Ῥε {ακεη α5 απα]οροι5 {ο {πε Ἱναγ ἵπ υυλῖοἩ {πε Ρετοερίίοη οί 50ΠΠ6- 

Ώπίης (54Υ ἨΟΠΕΥ) α5 γε]]οι’ αἲ οηςε Ἰεαάς {ο {πε Ρρετεερίίοη οἱ 1{ ας 5υεεί, 

«δἐεεοΑ{Υ, Ώε 5Ώενης {μαί (λὶς Ρρετοερίίοη οἱ {Πε οοπΙΠΊΟΠ 5εηςῖρ]ες «αηποί Ῥε 

απο]πη]]αϊεά {ο πε {1εγε{έαᾖ βεγεεβέέση ἵπ νΏῖο] ἴ]νε Ἱπιπιεᾶϊαίε Ρρετοερίίοη 

ο{ 5οππείμῖηςρ α5 υΠΙίε ἶ5 αἱ οηςε ἰταηςδ]αίεά Ιπίο απ οῬ]εοί {ο υλῖο]Ὦ επς 

οοἶοις Ῥε]οηΏβς. Τῃα5 ἴΊα (νο 6.5ες Ἱ]]σίταίεά ατε αωῖίε ἀῑΠετεηί, απἁ πο 

αἰιεγηαίϊνες α5 Τουδίτ]ς ννου]ά 5ιρρεςδί, Ίπ {πε οπε σαδε Νε ρτοσεεά Τοπι 

οηε αα1{γ {ο αποί]ες ααΠ(γ, ἵπ {ηε οίπεχ ο.ς5ε ἴο αη οῬ]εοί οἱ νη]ο] Ἡ ἶ5 α 

αιιαΠίγ. λε Ίανε ἵπ 5Ἱοτί {ο ἀῑδιπριίςση ἵπ ἴπε οἹαρίες ἴλτες 56Ώ5ε5 ἵη 

ψ/ἨΙς] αἰσθητὰ ΠαΥ Ῥε ἀεδοτίρεά α5 κατὰ συµβεβηκός---Ι5ΐ, α5 οοποοπηΊ(απές ΟΕ 

5εηδαἴἶοΏ (κοινὰ αἰσθητὰ), 2Π4, ἂ5 αδεοοίαίεά αια]έῖες, 3τά, 5 αια]εῖες τθ- 

{εττεὰ {ο οΡ]εοίς. 

Ἡ 7. 425320. ὥσπερ εἴρηται τὸν Ἑλέωνος υἱὸν ἡμᾶς ὁρᾷν] Τ1ς νγοτάς νυλ]ο]ι 

{ο]]ονυ εἴρηται Ώανα Ώθεη δαδρεσίεἀ αἲ οπος ὉΥ Ττεπά., Τουφίτί]ς, Νει]λᾶμςες, 

απά Καπιρε, απά Ἰαά Ῥείίετ ρτοβαΡΙγ Ῥε τερατάεά ας {πε ρ]ο5ς οἱ α οοργἰδί, 

πο ψςΠηίηρ {ο εχρ]αίη {πε ΠΙαΠΠΕΓ τε[εττεὰ ἴο (ὥσπερ εἴρηται), αἀάεά οἩ ἴπε 

Ἰηδίαηος Οἱ α Ῥετεερίίοη οἱ αη ορ]εοί {ομσῇ α απαΠίγ, πΊετεας ἴἶλε ΠΙΔΏΠΕΓ 

Ἰη αωεςίίοη τείετ5 ΟΙ οΟΙΥ5ε ε(ια]ΙΥ {ο {πε Ρρετεερίίοη οἱ ἴπε οπε οἱ (νο 

α5ςοοϊαίεά αμα] ί]ες {(Ώτουδ] {πε οίπετ αμαΠίγ. Τπε πνοτάς, Ἡούγενετ, ατε 

τεοορηϊδεά ὮΥ (πε οἰάετ οοπηπηεηί{α{ΟΙ5, απἀ πεεά ηοί οας5ε πια] οοη{Η5ΙΟΠ 
ἴποιρ] τείαϊπεᾶ. 

425331. οὐχ ᾗ αὐταὶ, ἀλλ᾽ ᾗ µία] Τοισιτί]ς ἱ5 ενϊάεπι]γ τὶρ]Ώί ἵη τεκάϊηπς 
αὐταὶ 5ΙΠΙΡΙΥ Ιη5ίεαά οί αἱ αὐταὶ, α5 Ττεπάε]εηβιτρ ἆοες. ΤΠε ποτά ΠπεαΗ, 

οἱ «οµἵ5ε, α5 Τουςίτ]]ς 5αγ5: {πε 5εη5ες Ρετοείνε οοσηαίε αωα]έες, ποί ἵπ 

Ώιεπηςε]νες, 1.6. ποί ὄψις ᾗ ὄψις, γεῦσις ᾗ γεῦσις, Ὀμί 5ο {αχ α5 {Πεγ οοα]εςδοε 
η 0ηΏ6 5δΥ5ίΕΠῃ οἱ ρετοερ!Ιοῃ. 

8 δ. 42507. καὶ αὐτὴ λευκοῦ] Τουφίτῖ]ς ρεῖηίς {πεςε γγοτάς Ιπ Ῥτασκείς: Ῥαέ 

ἴΠεγ οαπ Ῥο ιπάετδίοοά ας ἹΠΠ]μδίταῖης Ατὶςιο(]ε πιεαπίης ὮΥ α Κϊπά οί 

εχαρρετα(ίοΏ οἱ ἴ1α {αοΐ5, 5ἱρΏί οί οοµσςε τεαΙ]γ Ῥετοεϊνίηςρ οἴπες οοἶουχς 

Ῥεδιάες υΥἨ]ίθ. ἨΝος ση 0ης 5εε ΝἨΥ ἅμα ἵπ 9, 5λου]ά ὃε αἰτετεά Ιπίο ἀεί. 

μμ ο ο ο αγ αι 

πὃ 

ο ή. 4 

μήν ἡ δε μρημν αρα δν 
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«ΗΠΑΡΤΕΕ 1]. 

Της εοπδοίοαφηθςς ΙΠίοἩ αοοοπιραπίες 5εηδα!ίοη ἶ5 αδθεγίεά (58 1, 2) {ο Ῥα 
οοποοπαἰ(απί οί δεησαίίοη Ιφε]{ απά α[ιες εχρ]αϊπίπς {λε Ιάεηεῖίγ οἱ {πε 

 φοηφἱδ]α ορ/θοί, απάἁ {α δεηφϊῖνα οαραοἵ{γ α5 τοα]ἰχεὰά ἵπ αοίῖοη (35 4---Β), ἴα 
ἴτος Ρα55ε5 ἰο ἴ]ε οοπιρατίδοη απά ἀῑογιπιίπαϊίοη οἱ {λα τεροτί5 οί ἀῑβεγεηί 

Ἴεηςες, απά τείετς ἐπὶ (38 12---14) το ἴἶιε απῖίγ ο{ ίπς οοΠΊπΙΟΏ 5εη5ε ΥΠΙς] 1Π 

εξ. Ῥοψει οἱ (ωχηίηρ ἴεδε]έ {οννατάς ἀϊβετεηί ΡΊεΠΟΠΠεΠα ΠΙΑΥ Ῥο οοπ]ρατεάἀ 
ς νι ἴπε ροῖπε, 

ο 81. 425012. ἐπεὶ δ αἰσθανόμεθα ὅτι ὁρῶμεν] Τ19 απερίῖοη ννμίοὮ Απδίοιε 
16 ἀῑοιςοίηρ ἵπ {μὶ5 ομαρίετ ἶ5 ἴἶε παίιτε ΟΓ Εἶαί οοηδοίοµςηΏεςς ΟΓ 5εηςα{Ίοη 
Ιον αοοοπαραπίες ἴε εχετοῖσε οἱ οἱχ Ῥετοερίῖνε Ρο)ΜΕΙ5, συναίσθησις ἂ5 
-Αἰεχαπάει ΑΡΗ, οα]]ς Ἱτ. Ὠοες, Απδίοί]ο αδίς, ἐς 5εηδα(ἴο νηπ]ο] αοοοπ]- 

. ραπίες φεηδαίίοη αγία (ἨἩτουρ] {ο 54Π16 5εΏ5ᾳ α5 Ῥετοεῖνες ἴΠε 5εηςίρ]ε 
''. ορ]εοῖ, ος ἆο 6 Ρρετοεῖνε νἱςῖρ]ε οὐ]εοίῖς ὮΥ ἱσῆί, Ῥαί δἱσ]ιέ 15ε]{ ὮΥ αποίηες 
΄88Π562 Το ΙΠίς αιεςίίοη Ἶε τερ]ίες, ἐἶναί 1ὲ ἶ5 ἴε 5εη5ο ο{ 5ἱρΏί 1δε]ί γν]λ]ο] 
Ένας «ΟΠνεΥ5 15 οοηδείοµσηεςς οἱ {πε εχετεῖςα Οἱ 5ἱρῆί, Τί οχηποί, Πε αἴραες, 

δε α ἀῑΠετεπί 5ε;5ε, Ώεσβιισα ἴΏεπ Ίνα Ἰοι]ά Ίανα ἴννο 5εΗ9ε5 ἀεα[ίπς νη( 
-.."9π6 απᾶ ἴ]ιε 8αΤΠΕ Γαοί (δύο τοῦ αὐτοῦ ἔσονται). ΤΠο ρτουπᾶ οἱ ἰΠῖς οοπο]αδίοη 

1, εμαῖ να 5εΏ5ε ἴμις οοηδοίοις οἱ {πε Ρρετοερίίνε αοὶ πιμςί ΠεοββδαΓ]γ 
-ρετοεῖνε ἴμε οὐ]εοί-πιαίίες οί {λε 5εΏ5ε Ἰνλίος 1 ἶ5 οὈφεινίηςρ. (Ορ. ΑΙεχ. 
-'Αρητοά, (Απ. κ. Λύσεις, Ἀρεηρε[, Ῥ. 175), οὐ γάρ ἐστι τὸ ὁρᾶν ἄλλο τι ἢ ἐνεργεῖν 

' τῇ ὄψει περὶ τὰ ὁρατὰ, ὧσθ᾽ ἡ τοῦ ὁρᾶν αἴσθησις αἴσθησις ἐστι τῆς γινοµένης περὶ 
. τὰ ὁρατὰ ἐνεργείας ὑπὸ τῆς ὁρατικῆς αἰσθήσεως. οὐχ οἷόν τε δὲ αἰσθέσθαι τῆς περὶ 
'.τάδε τιὰ ἐνεργείας μὴ καὶ τῶνδε αἰσθανόμενοι, περὶ ἃ ἡ ἐνέργεια γίνεται. ἀλλ᾽ εἰ 
τοῦτοι ἔσονται τῶν αἰσθητῶν πλείους αἰσθήσεις, αὗται αἰσθανόμεναι αὐτῶν προηγου- 

-'. µένως καὶ αἱ τῶν ἐνεργειῶν τῶν περὶ τὰ αἰσθητὰ τῶν αἰσθήσεων αἰσθανόμεναι. τοῦτο 
δ᾽ ἄτοπον τὸ τὰ ἴδια αἰσθητὰ ἑκάστῃ αἰσθήσει πλείοσι αἰσθήσεσιν αἰσθητὰ εἶναι 
λέγειν.)---ΤΗΐ5 15 ἴε Εισί ατραπιεηί {ο 5πειν {Παί {λε βεηδαίίοη οἱ 5εΏδαἴΙοΏ 

σαηποί ὃε α 5εης5ε ἀῑΠετεπί {τοπα {]αί νΏοςε αοἰῖοη Ιε Ῥετοεῖνες: ἴηε 5εοοπἀ 
(ἔτι δ' εἰ καὶ ἑτέρα εἴη ἡ τῆς ὄψεως αἴσθησις, Ίἶπο 15) ατριες ἴλαί ἴΏε αδδυπιρίίοη 
οἳ α 5εηῃ5ε ομίδίάε ἴπε 5εΏ5δε Ἠο5ο αοίῖοη ἶ5 Ῥετοεϊνεά οΠΙΥ τερεαῖς ααἲ 
η μέθη ἴπε οτἰρῖπα] αμεδίίοη (εἰς ἄπειρον εἶσιν. ΤΠε δεηδαίίοη οἱ {πε 

5εηδα{ἴοη οἱ 5εεῖης γη] ἵπ ΊἼτη, λα ἶ5 {ο 5αΥ, ἀεπιαπά α ἰπηί]αχ 5εῃς5ε, απά 

επῖς ασαῖη αποίπες ε]. Της (πετ {ἴπῖ5δ 5εηδαίίοη Οἱ 5εηδαίΙοη πως Ῥε 
αἴίαε]εά {ο (λε οτἰρὶπα] 5εΏ5ε Ιίδε]{ (ὡστ᾽ ἐπὶ τῆς πρώτης τοῦτο ποιητέον, ΝΊΕΙΘ 

.Τουδίτ]ς ννου]ἀ τεαά θετέον ΟΙ δοτέον; Ῥεί]αρς οἰητέον, 9Ώ8 πιμδί οοηςσεῖνε, 

που]ά ρῖνε α {4ἱΓ 56εΏ56).. Εος ἴπε πιεαπῖηρ ΟΓ πρώτη ἵη επῖ5 Ρρ85δαςε, απά {πε 

ἀεστεε ἴο υλίς]ι ἴέ «αΏ Ῥε Πατπιοπίζεα ντ Ατἰιοι]ε᾽5 νίεν5 οἱμεγννῖσε, 5εε {πε 
Ιπιτοάμοίῖοη, Ρ. Ἰκχχί. (Ρ. 72ε 90110, 2,4 55315; ἔστι δέτις καὶ κοινὴ δύναμις ἀκο- 

λουθοῦσα πάσαις, ᾗ καὶ ὅτι ὁρᾷ καὶ ακούει αἰσθάνεται' οὐ γὰρ δὴ τῇ γε ὄψεει ὁρᾷ ὅτι ὁρᾷ. 
6 2. 425)17. ἔχει ὃ' ἀπορίαν] Τῃε εοπο]αδίοη ἴῑαί {λε οτἰρίηαϊ {αου]ίγ 

ο ος 5εη5ε ἶ5 Ιδε]έ ἴε 5εη5ε ΝΠ]οἩ Ῥετοεῖνες ἴ]ε αοίίοη οἱ 56Η56, 5αρρεςίς αί 

ο ρπος (ης ἀϊρπου]ίγ ν είπεν, α5 Ιέ ἶ5 οοἶοιχ γἨ]ς ἶ5 {πα ορ]εοί οἱ 5ἱρῃῖ, ἴλε 
Γαπάαπιεηία] 5εΏ5ε υν]οἃ ἴλας Ρετοεῖνες {λε ρετοερᾶοη οί δἱρηί ἶ5 οοἱουγεά 
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8ἶ5ο. Τη απηινετ {ο {Πὶς ἀἰ[βου]ίγ, Ατὶκίοι]ε «Ἡεννς γή, ναί (νε αβθιπαρείοης 

οἱ {με οῬ]εοίίοη ατα ποί αωῖίε εχαςί]γ δίαίεά---τὸ τῇ ὄψει αἰσθάνεσθαι ἶδ ποῖ, 45 
Ώιε οῬ]θοίίοη α5δµπηςς, εφινα]επί {ο ὁρᾷν: ““ενεη ΝΊεη 9 566 ποϊλίης τν 

Άτε αΡ]ε {ο ἀῑδιηραίςὮ ὮΥ (λε εγεςίρ]ιί Ῥοιμ «ἁατίκηεςς απά Πρ]. «δεοομαν 
Πε ροες οἩἨ {ο αἶ]οιν {]λαί ἴπετε ἶ5 α 5εη5ε ἵπ νΠΙο] Ίνα πιαΥ αἶ]ον; οοἶοιχ οἱ πε 

οἵρ8η Οἱ δἱρΏί, οΡΙΥ {με σο]οις (ταηςπιϊείθά {ο (πε «γε ἵ5 ποῖ {λαί οἳ ἴ]α 

πηαίίετ, Ὀιαί οηΙΥ οί {πε {οἵΠ1, α {οί νλὶοὮ επαβ]ες 5 {ο απάφιδίαπά ΝΊΥ 

ἵπ]αρες Οἱ Ραςί Ἱπργεβδίοης σαπ δηἡθίσί ἴπ ΠΙΕΙΠΟΣΥ. [ΤτεπάεϊεπῬατς νγου]ά 

5εεπη {ο πηϊκαπάεγδίαπά {πε Ρα55αρε. ο ἴα]κες ἴ1ε ἀπορία ἴο Ῥ6 Ελαί νπετθας 
ἴπε παίητε οἱ 5εη5ο-ρετοθρίίοη 56επῃς {ο τεπῖτε ἴμαί {Ἡθ 56Ώ5ε οἱ νἱδίοῃ 

ΨΙΟἩ ἶ5 ἴμς θεηθίρ]ε οἱ νἰίοη ηου]ά Ῥε Ι{9ε]{ σο]ουγεᾶ, ἔπετε ἶ5 α ἁ[βοι]εγ 
ἵη 5εείηρ Ἠονν {Πΐς ἶ5 ρορδίρ]ε: απά {πεη τεαδοπαΡ]γ οὈ]εοίς {ναί ἴλλε ατσιπιεηίς 

αἀάυσεά ἆο ποί Ῥτονε {16 Ροῖϊπί τοαατίης {ο Ῥε εί(]εά.] 

84. 425" 25. ἡ δὲ τοῦ αἰσθητοῦ ἐνέργεια] Τηε οῬ]εοί οἱ ἐΠί5 απά (πε Γο]]ονήης 

ἴητεε 5εοίῖοης ἶ5 {ο εχρ]αίη απά εχραπά {]ιε 56ηΠ5ε ἵπ ΝΠΙςἩ {πε εἸατασίοτίςες 

οἱ {πε οΡ]εοί ἶ5 τερτοάιοεά ἵη {πε ολατασίετὶςεῖος οἱ {πε ρετοεϊνίης οἵρ8Ώ, ὮΥ 

μεννίπρ ἴαί ῬοίὮ αἴσθησις απάἀ αἰσθητὸν ατε αἲ ἴπα πποπιεπί οἱ ρετοερίίοη, 
Ὑπεη ἴΠε οῬ]εοί 15 ρετοεῖνεά απά {πε 8εη5ε Ρετοεἰνίης, οη]γ ἀῑΠετεηί α5ρεςῖς5 

οἱ οη8 απά {πε 5απ]ε δεί ΟΓ [αοΐ5. Έος {πο 5εῃ5ε Ἠετε 6ίνεη {0 τὸ εἶναι, 5ε8 

ἴπο Ρτενίοις5 ποίθ ΟἨ 1. 12, 424325. 

ὃ 5. 42634. ἡ γὰρ τοῦ ποιητικοῦ καὶ κινητικοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι 

ἐγγίνεται] Αεὶδίοί]ε Ἠετε αναῖ]5 Ἠϊπιδε]{ οἱ {χε Ίανν5 οἱ κίνησις επιπεϊαίεά ἴπ {λε 
{/γοΐῶ, ἵηπ οτᾶετ ἴο εχρ]αῖη ἴπε Πιπάαππεηία] Ιάεπίίγ Ῥείνεεπ ἴπε 5αρ]εςί 

απά οΡ]εοί ο{ Ρετοερίίοη. 1π ἴπε {2/γοέος, 1ΠΠ. 3, 2023 13, ἴπα νυτίίετ 5Ἠεννς 

ἴπαί {πε αοίίοηΏ (ἐνέργεια) Οἱ ἴε κινητόν απά ναί οἱ ἴἨε κινητικόν ατα Γαπάα- 

ππεπία]]γ Ιάεηίίσα], ]αδί ας ἶ5 {Πε οᾶδε ΨΜἩ {Ἡε ἄναντες, απᾶά ἴἩε κάταντες--- 
ταῦτα γὰρ ἕν µέν ἐστιν, ὁ µέντοι λόγος οὐχ εἷν. Ἰπ ἴΊε ρτεδεηί Τ6ίεΓΕΠςΘ, τὸ 

ποιητικόν ἶ5 οἱ «οµἵ5ε εαιϊνα]εηί {0 τὸ αἰσθητόν, ὙνἨ]]ε τὸ πάσχον 5 τὸ αἴσθη- 
τικόν.---Τ οισιτῖ]ς τερατάς {πε Ἰϊπες 42634---11, ἂ5 οοπιρουιπάεἁ οί οἱ ἴννο 

νετδίοης {πις--- 

Έατ]εγ ὙεΓδίοη: ὥσπερ γὰρ ἡ ποίησις Ταίετ Ψετείοη: ἡ γὰρ τοῦ ποιητικοῦ 

καὶ ἡ πάθησις ἐν τῷ πάσχοντι ἀλλ᾽ οὐκ | καὶ κινητικοῦ ἐνέργεια ἐν τῷ πάσχοντι 

ἐν τῷ ποιοῦντι, οὕτω καὶ ἡ τοῦ αἰσθητικοῦ | ἐγγίνεται διὸ οὐκ ἀνάγκη τὸ κιοῦν 

ἐνέργεια καὶ ἡ τοῦ αἰσθητικοῦ ἐν τῷ | κωεῖσθαι. 

αἰσθητικῷ. 

ὃ δ. 426320. ἀλλ᾽ οἱ πρότερον Φυσιολόγοι] ΤΠε τείετεποε ἵ5 ῬτοβαΡ!γ ἴο 

ὨΏεπιοοτίία5, Εππρεάοε]ες, απά Ἠε{ας]Ι{μ8, αξ {πε ργεοιΓςδοτ5 ο Ῥτοίαρογας ἵηΏ 

νε φεησα(ἰοηα]ίδπι ος διΏ]εοίίνε Ιάθα]ίδπι 5αρροδεά Ῥοίμ Ὦγ Ῥ]αίο απά 

Απὶκιοί]ε {ο ὃε Ἱηνο]νεά ἴἵπ {Ἡε ἀῑσίιπι, πάντων µέτρον ἄνθρωπος. Ἐοἵ ΠΗΓΕΣ 
εχργεςρῖοης οί Απὶ5ίοί]ε” νίειν5 προη {Πῖ5 5υβ]εοί, αρ. (αέερογίες, 70 39, ΨΊετε 

Ατὶκίοί]ε ἀῑδοιδδίηρ ἴἩο νίειν’ {μαί τε]αίίνε ἴειπι (τὰ πρός τι) ατα 5ἰτῖο]γ 

εοεχἰςίεηί, εχοερί5 ἐπιστήμη ἃηπᾶ ἐπιστητόν, αἴσθησις απά αἰσθητόν. τὸ γὰρ 

αἰσθητὸν πρότερον τῆς αἰσθήσεως δοκεῖ εἶναι" τὸ μὲν γὰρ αἰσθητὸν ἀναιρεθὲν συν- 

αναιρεῖ τὴν αἴσθησι», ἡ ὃ᾽ αἴσθησις τὸ αἰσθητὸν οὐ συναναιρεῖ. (Ορ. αἶςο 1ήεἱαβήγ». 
Τ. 5, ΤΟΙΟΥ 36. 

.. 

πι, 

αν θροβ Ἀμανάς )ω Ὁ) 

δή. ριὡ- 
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).. 426327. εἰ δ' ἡ συμφωνία φωνή τίς ἐστιν] 9ο 1 Ἠανο ἀειειπηϊπθά {ο 

ἰθά (]ιαί εἰ δὴ συμφωνία 5Ώου]ά Ῥε τοαά νν Ἐ (ρτ.) 9Χ; 5ο ἴλπαί φωνή 
"δε οαΏ]οςί, απά συμφωνία ἴἩε Ρτεάϊσαίε, α5 {πα (πουισΏί ννου]ά 5εεπῃι αἲ 
σΏί ἴο τεπάες πεςεδδατγ. Ττεπάε]επρατς αοεεοτάϊησ]γ 5ασσεςίς εἰ δ᾽ ἡ 

συμφωνία τίς ἐστιν, ἡ δὲ φωνὴ κ.τ.λ. Τοίτῖ]ς Ἀοψ/ενογ αοοθρί» {πε τεα- 

Πορίιεςά Ἠετε, απἀ τεπιαΓ]ςς ἰ]αί Ατὶςίοί]ε 5ΙπιρΙγ 5αγ5 ἰλαί ΙπαδπιαςὮ α5 

' Ισ «4η Ρρετοεῖνε ἨΙΠΙΟΠΥ, απά ὉαΓΠΙΟΠΥ ἶ5 α ταῖο οἱ α Κἰπά, Τε {οἶ]ουν5 
αφ ἔ εατίηπς ἶ5 Ιτδε]{ εδεεπ!ῖα]]γ α Κῑπά οἱ ταῖο. Απά Ιπάεοά (Πῖς υνου]ά 

6ἵΏ ἴο σῖνο α 5μ/Πεἰεπί]γ παϊιτα] εχρ]απαίίοη Ο6 ἔἩα Ῥᾶδδασα. Ατὶςίοι]ες 
ασια επί ἵη 5]οτί ἶς---Ηεατίηπρ Ρετοεῖνες 5ουπά: 5ουπά Ιπο]μάες ΠαΓΠΙΟΠΥ α5 

39 155 {οΓΠη5: {πετείοτε Ἠεατῖησ Ῥετοεῖνος ἨαΓΠΙΟΠΥ. Βαί ἴε {αου]ίιγ ος 

Ἠδε 5 εδοεπ!ϊαΙ]γ Ιάεηίῖσαὶ ννὮ Τί οὈ]εοί, απἀ {Πετείοτε α5 ΤΑΓΠΙΟΩΥ 

υ]νες α λόγος, οἵ Ῥτορογίιοπαίΐε ταῖῖο ΟἨ 1έ5 δἷάς, 5ο Πεατίης πημςί Ιηνο]νε 
πί]ατ ταΓῖο οἨ ἰῖ5 Ρατῖ. 
42605. οἷον τὸ ὀξὺ ἢ γλυκὺ ἢ ἁλμυρόν] Τῃαί ἴπε ἁλμυρόν ἶ5 ἴ]λε τεφυ]ί οί α 

επάϊης ος ἀεβηϊίε «οπιβ]παίίοη 5 εχροιπἆἀες αἱ Ἱεηρί] ἵπ ε{εογοῦορ. Β, 3, 

᾿Απὰά 350: 5ο 3585) 34, ἐστὶν ἐν µίξει τινὸς τὸ ἁλμυρόν. Τῆαϊ {λε οἴ]ες 
ους, Ῥοϊᾗ (νε ρἰαιαπί (ὀξὺ) απά ἴπε θνθεί (γλυκὺ), ἵηνο]νε α εἰπ]]ατ 

οοτίίοη, 566Π15 {ο Ῥε αδθετίεά ἵπ 726 .5εΊ14, ο. 4, 4423 8, συμμέγνυνγαε δ) οἱ 

οἱ χυμοὶ εἰς τὴν τροφὴν τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ ἁλμυρῷ καὶ ὀδεῖ, ἀντὶ ἡδύσματος. 
αἶ5ο ε 4. 11. 1ο, 422) 12. 

42605. ὅλως δὲ μᾶλλον τὸ μικτὸν συμφωνία ἢ τὸ ὀξὺ ἢ βαρύ, ἀφῇ δὲ τὸ 

ὃν ἢ ψυκτόν] Τῃε νιογάς οαη Πατά]γ Ῥε τὶσ]ί ας {ευ 5ίαπἀ. Τουςίγῖ]ς 
σατάς συμφωνία ἂ5 5ἴπιρ]γ ἴμε ρ]ο5ς οἱ α 5ιαρίά οοργὶ5ί, ὪνἩο ποῖ 5εεῖπσ 

ιαί ἡδύ ἐστιν Ἠαὰ ἴο Ῥε 5αρρ]ϊεά ΙΙ ὅλως δὲ μᾶλλον τὸ µικτόν, Ἰηδετίεά 

α ἵΏ ἴπε αρκίη: ἴπεη α[ίετ (5 ννας αἁπιίτιεά Ιπίο {πα {αχί, αποίΏεχ 
ο, ἢ τὸ ὀξὺ ἢ τὸ βαρύ. “βεὰ εἴῖαπι ]αΐΐμ5 5ετρείέ οοττηρίε]α: δἱο θΠΙπι 

ι Ῥετσῖϊ πιῖςεγ Ιπίεγρο]αίος: ἀφῇ (νε] ἀφὴ) δὲ τὸ θερμαντὺν (α]ῖ. θερμαντικὸὺν) ἢ 

' ψυκτόν (νε] ψυκτικόν)]---αμαςε νετρα οπιπὶ 56η5. σατεηῖ. Ὑο]εραί {οτίαςςε ἰα]ε 
αμίά: ἀφῇῃ δὲ τὸ μικτὸν (νεὶ Ρροείας {επιρεταίΙπη) ἧδιον τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ 

8 1ο. 426)δ. ἑκάστη μὲν οὖν αἴσθησις] Όπ ἴλε σεπετα] αγριππεηί ος 
ἴπεςε ρᾳτασταρ]5 ἵη νλ]ε]ι Ατὶςίοί]ο 5Ώεννς (αί ἵπ οτἆεν {ο ἀῑςείπραίδῃ 56εΏ5α- 
σης ννε τεφι]τε δοιπείΏίης Ῥεγοπά {πε 5εραταίε 5εηδαίίοη5 α5 5ΙςἩ, 5εε ἴ1ς 

Ἰπιτοάιοίίοηυ, Ρ. Ἱχχν]. 
ο δτ, 426015. δῆλον ὅτι ἡ σὰρξ οὐκ ἔστι τὸ ἔσχατον αἰσθητήριον] “Αάἁ 

-. ΕΟΤΙΠΙ δεπἰεηί{ίαπῃ τεᾶΙῖ Ἱἱπρισπαπάαπῃ, ααϊ αιιοά 5εηδι5 5α5οἱρίιηξ, α πιαίρτία 

Ὁ ποη 5ερτεραηί εί ἵη 1ρδῖς 5εηΣΙΙΠῃ Ιη5ίταπηεη{ἶ5 «οἱ]οσαπί, 4ε νί 5µργα πιαϊεγίαπη 

ἔ Ὁ ενεοῖᾶ Ῥατιπῃ φο]]ἱοἰη,. Ττεπά, Ορ. εβαγί. «41. Π. 1ο, 656034, νετ 
απ ᾿Απρίοι]ς, ποῖῖης {πε ἀἁπαρ]οῖιγ οἱ ἴπε ο{σαης οί 5εηςς, οΏδεινες ἴμαί (Πίς 
-'. ἀουδ]α ελατασίοτίσιῖς ἶ5 ποῖ {ο Ὦς {ουπά ἵπ ἴοιςἩ : τούτου ὃ αἴτιον ὅτι οὐκ ἔστι 
ᾖ τὸ πρῶτον αἰσθητήριον ἡ σὰρξ καὶ τὸ τοιοῦτον µόριον ἀλλ᾽ ἐντός. 

τα 426) 15. ἀλλὰ δεῖ ἑνί τινι ἄμφω δῆλα εἶναι] ΟΡ. ε δέσῳ, ς, 7, 449) 5, 

. εἐ δὲ δὴ ἄλλφ μὲν γλυκέος ἄλλῳ δὲ λευκοῦ αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ µέρει, ἤτοι τὸ ἐκ 

Ν. ΑΕ. 17 
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τούτων ἕν τί ἐστιν ἢ οὐχ ἔν. ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἕν᾽ ἐν γάρ τι τὸ -αἰσθητικόν ἐστι η ν 

τίνος οὖν ἐκεῖνο ἑνός; οὐδὲν γὰρ ἐκ τούτων ἕν. ἀνάγκη ἄρα ἕν τι εἶναι τῆς γνχῆς 6 

ἅπαντα αἰσθάνεται. 

4260209---22. δεῖ δὲ τὸ ἓν λέγειν...νοεῖ καὶ αἰσθάνεται] Τηεςε «νο φεπίθησες, 

οἱ ν/μῖοὮ {πε Ἰαΐεγ νγας αἰτεαάγ εἰαταςίετίζεά Ὦγ Ττεπάεϊίεπριτρ α5 «ᾖπεγς 

οἱ οἴΐοφα /7εβεζ{{ο) ατε τερατάεά Ὦν Τοτκιτί]ς ας αἰιεγπαίίνα νετείοης, οἳ 

νλΙοἩ {ια εατ]ίετ εχίεπἀεά {ΟΠ λέγει ἄρα τὸ αὐτό ἆοννη {ο αἰσθάνεται, ΨπΙα 

ια Ἰαΐοι νειςδίοη 15 οοπίαἰπεά ἵπ ἴ]ε γνογάς δεῖ δὲ τὸ ἓν λέγειν...τοῦ λευκοῦ. 
Ῥιαΐ ἴ]ια νγοτάς οὕτω καὶ νοεῖ τε πεεάεά {ο οοπιρ]εία {πα Πμδίταίοη οἱ {πα 

νγοσ]ς ο{ ἀῑδογιπιίπαίίοη 1η 56εΏ56 απά {ποιςσὴί, ας εχεπαρ ΠΠ θά ΡΥ εΊνε νγοτ]ς οἳ 

{λα τείετεε Ψο ἀεοῖάες Ῥείννεεπ {νο ἀῑβετεπί ορϊπίοης: απά (ια γγοχάς λέγει 

ἄρα τὸ αὐτὸ ατε ποί αἰίετηαίῖνε {ος {πε Ῥτεοθάϊηρ δεῖ δὲ τὸ ἓν λέγει, Ῥαΐ ατε α 

γεαφσεγ {021 οἱ ἴΊλετα α5 πιεαπίηρ Εἶναί {2οιερή ἴἶνε Όννο ορἰπίοης ατα ἀῑ[ετεηί, 5611] 

5ΟΠΊΕ ΟΠ6 Ῥείδοη ἶ5 πεεάεά {ο αδδετί (πε ἀἰΠετεπος. ΤΠε τεα]]γ 5αρετβποας 

Ψοτάς 4Γ6 ἕτερον γὰρ τὸ γλυκὺ τοῦ λευκοῦ, γλίο] 1οο]ς εχίτεπηα]γ Πίκο {λε ρἷοβ 
οἱ α οοργἰδῖ, απάἀ τερααί (οχεερί {οἵ {να αἀ ἀῑίίοη οἱ γὰρ) νοτραιίπα ἔἶα νγογάς η. 

426) 18, ἴννο Ίπες Ῥείοτα. ΤΠΕΥ «8η εαδΙ]Υ Ῥε οπη]((εά (α5 1 Ίανε ἆοπε ἵπ {πα 

Παης]αοη): Ἡ τείαϊπες, {ευ Ἰαά Ῥείίεσ Ῥε τεαά α{ἴεΓ ἕτερα ἀλλήλων, ο. 

613. 426020. ἀλλὰ μὴν ἀδύνατον] Τηϊ5 5 οἱ «οτε {πε Ὀερϊηπίπς οἱ α 
5αρροςεά οΡ]εείίοη {ο {πε αοίῖοη οἱ α ἀῑδοτιπιιπαίης {αου]ίγ ας Ατὶκίοῖ]ε Ίας 
οοηποεϊνεά . ΤΠπε ἀϊβιου]ίγ ἶ5 5Ποσί]γ (λίς.---Ἠον «απ α 5ἱπρία- [αοπ]ίγ, ας 

Απςίοί]ε Ία5 «Ώενη {πα ἀῑδοιπιπαίηρ 96η5ο Το Ῥε, πἹουε ἵπ 5μοῖι ορροδίίε 

ἀϊτεσίῖοης α5 {πε Ρετοερίϊοη οἱ ορροςίίε ααἡῖες Ιηνο]νες, πηπουαί Ἰοδίπς 15 

ελαγαοίετ οἳ απ. ΤΕἱς ἀἰβιου] Ατςιοιίε τηεείς ὮΥ πιαϊπίαἰπίης ἴμαί ἴ1ε 

{αοι](γ, νΏῖ]ε πιπηετίςα]1γ οπς, ἶ5 ἵπ Ιΐ5 εχἰδίεπος απ 15 πιοάςε ος ορ 

ἐνιο[ο]ά. 
42732---5. ἂρ᾽ οὖν ἅμα μὲν καὶ ἀριθμφ...... καὶ ἀριθμῷ ἀδιαίρετον] Τεῖς ὴ 

Ῥα55αρε ἶ5 τερατάεἆ νά Τοτςίτι]ς αξ πιαᾶε τρ οἱ ίννο εικόνα, εωας---- 

τὸ δὲ πικρὸν ἐναντίως, καὶ τὸ λευκὸν ἑτέρως. 

Ἐατ]ε Ὑειδίοη. 1Τ,αίει Ὑετςίοη. 
” ῃ ῃ Ν Ν - νο 4 ή Ν . νΝ - [ ἳ 
ἔστι δή πως, ὡς τὸ διαιρετὸν τῶν διῃ- ἀρ᾽ οὖν ἅμα μὲν καὶ ἀριθμά ἁδιαίρετον 

΄ 3 / ” - ον αν ον , 9 . ’ Δ - - 

ῥρηµένων αἰσθάνεται, ἔστι δ ὡς ᾗ ἀδιαί- | καὶ ἀχώριστον τὸ κρῖνον, τῷ εἶναι δὲ 

βαν! τῷ εἶναι μὲν γὰρ διαιρετόν, τόπῳ | κεχωρισµένον; 

δὲ καὶ ἀριθμό ἀδιαίρετον. 

8 14. 427"6. δυνάμει μὲν γὰρ.. τδνανεία, τῷ δ) εἶναι οὔ] Ττεπάε]επρατᾳ, ἴταθ 

{ο Ἠϊ5 Ιάεα {αί τὸ εἶναι πιεαη5 /ο{{ο εἰ αέζο, Ώλίη]ς5 Ὠλαί (πε αἀάἴῆοη τῷ δ' 

εἶναι οὔδευτες ταίπεί ἴπαη οἶεατς τρ ἴπε ορροφιίοη Ῥείνθεη δυνάµει απᾶ 

ἐνεργεῖσθαι: Ῥαϊ Τε ἵ5 εν]ἀεηί {ἶαί, 1{ εἶναι πιεαηΏ5 5ΙπΙΡΙΥ πιαπἰ{αδίαίίοι απά 
ἀείετπη]παίε εχἰδίεπος, ἴηε Ἰγογάς ἀλλὰ τῷ ἐνεργεῖσθαι διαιρετόν το ερεχεφείῖς 
ΟΓ τῷ δ᾽ εἶναι οὔ. ΤΠε Ρτεδεηί ρ8558σε Ιπ {αοί ἶ5 ρατίϊου]ατ]γ να]ααΡ]ε {ο ἴπε 
ΠΙΔΏΠΕΣ 1Ώ νγη]οἩ 1 5Ώευν5 ἨΟΥ/ τὸ εἶναι-- ορεζαίῖοηΏ οἵ αρρΙσαίΊοηΏ (ἐνεργεῖσθαι), 
απά 5ο ΓΙΓίΠΕΓ-- λόγος (α5ρεοί). ' 

42736. δυνάµει μὲν γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ἀδιαίρετον] Τουδτ]ς νγου]ᾶ τεαᾶ τὸ 

αὐτὸ διαιρετὸν καὶ ἀδιαίρετον, τῷ δ᾽ εἶναι οὔ. Βαΐ ἴπὶς 5 ενιἀεπίΙγ πΠπεοξΒΦΑΤΥ ; 

ἵη {πο {ασε ο{ ροοᾷ Μ.. αιίΠοτΙ{γ {ΟΥ τἀναντία. Ναί Ατὶσίοί]ε ππεαης ἶ5, ποῖ 
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5αΠ1ς6 {λῖησ ΠαΥ Ῥε ροίεπ{ΙαΙγ ἁῑνιάεά απά απάϊνιάεᾶ, Ῥαΐί ἴπαί 
“1ξ πιαΥ Ῥε αἰ]οννεά {ἶναί (Ίε 6απιε (Πῖηρς πιαΥ 6σε} αἲ 1/1 ζν]αεα οοπίαϊη 

εἶα]]γ (ια (επάεπογ οἱ ἴνγο οοπίτασγ ἀῑτεςίίοης, Ιὲ 15 ἀϊβαοιμ]ί {ο 56ε ουν 

᾿Γαοῦ, ἵπ αοϊια] εχετεῖ5ε, 516] (νο-θίάεά αο[ίοη {5 ροδίβ]α. 
ἃ 15. 427.09. ἀλλ ὥσπερ ἣν καλοῦσι στιγμήν] ἈἘτεπίαπο (ρ. 91) (ίη]ςς 

Υ στιγµή ἵ5 πιεαηί α ο.» ΟΓ ών: ο{ εἶππε, απἆ τείθις {ο ᾖ2ε (οεῖο, ΤΠ. 1, 

14, τὸ γὰρ νῦν τὸ ἄτομον οἷον στιγμὴ γραμμῆς ἐστι. Βμΐ, α5 Νειλᾶμςετ (Ρ. 46) 

παπιατ]καᾶ, {λαο ααεςδίίοη 5ασροςίς Ιἱ5ε]{, νΤιΥ ἀῑά Ατςίοί]ε ἵ{ Τε τπεαηί νῦν 

Ἡδε ἴἩα νοτά Ιδε] απά νἩγ ἶ5 Ιέ ἴπαί, νΏῖ]ε στιγµή ἵ5δ τερτγεδεπίεά 
5 Ὦγ σημεῖον, πέρας, απ ὅρος, ἴε ἶδ πενετ τερτεδεπίοά ὮΥ νῦν Ι{δε]ίρ 

4ο ἴἶιοτοα 566Πι {ο Ῥε αΠΥ τεαὶ στουπάς {οι Ττεπά,5 επιεπάαίίοη, 

ὥσπερ ἓν καλοῦσί τινες στιγμήν. Τί ἵ5 ἵτας, Ἰπάθεά, (λαί ἵπ ηγρέσε, 

δ, 262524, παπά οἴ]ει Ῥίαοες, ἴἩε πιοπαά απά Ροϊπί ατα πποτο ΟΥ Ίεδς 

Ῥαΐ,  Απὶςίοί]ε γγεγο 5ρεα]Κίπς 5ΙΠΙΡΙΥ οἱ {με πιοπας, ἴὲ νου]ά Ῥε 

ποις ἵηπ Ἠϊπα {ο {ε]] 15 Ἱ να5 5οπιείῖπηες σα]]εά α Ροΐϊηί, λπαίϊ {πε 
ἆοες ΊπθαἨ, ἶ5 πο ἀοιαδί, {μαί Ἡε 5 αδίης {πε ἴειπι ΄Ρροϊηί) η α πηο] 

ηί ἁπλῶς, πο πηαίίες νυν λείες Τί Ῥε ἵπ πε οἵ Ῥ]ασε, πο πιαίίες ννηΏεί]ες 1ξ 

"οοποεῖνεά ατΏπιείϊσα]]γ ος σεοππείτῖσαΙ]γ. Τ]ετε ἶ5, {Πεγείοτθ, ηο ηεεά 

Τοϊονν ΤΠεπηϊσεῖας απά Αἰεχαπάετ απἁ τερατὰ στιγµή α5 {ε οεπίτο οἱ ἃ 

ας, {Γοπα νΥπ]οῖι, αν 2141, α ΠΙΤΙΡεΓ οἱ τα δίατί, απά ἵη νλίςοΒ, ας ο6, 

' αἳι υπίίε; Ατσίοίι]ε ἶ5 5ἰπιρὶγ (πίηκίπς οἱ ἴπε Ροϊπί νΠῖοΒ, με 1έ 

Ίη5 εδεεη{Ια]]γ α υΠΙ{γ, ἶ5 {με ίατιησ-ροϊπί οἱ Ίπες οη εἰίπε οἷάε ο 

Ορ. 2/5. Τν. 11, 22903 1Ο, καὶ γὰρ ἡ στιγμὴ καὶ συνέχει τὸ µῆκος καὶ 

ἔστι γὰρ τοῦ μὲν ἀρχὴ τοῦ δὲ τελευτή. 
427311. ᾗ μὲν οὖν ἀδιαίρετον, ἓν τὸ κρῖνόν ἐστι] Τουςιτῖ]ς ἀείεοίς Ἠετα 

ΠΠ α «α5ᾳ6 οἳ τερείΙ{Ίοη, {πε νγοτάς ᾗ μὲν οὖν δυσὶ χρῆται τῷ πέρατι κ.τ.λ. 
οπ]γ αδεετίῖησ αἴτεδη Ὑνλαί Ώας Ῥεεῃ αἰτεαάγ 5ίαίεά ἵπ ᾗ μὲν οὖν ἀδιαίρετον. 

Ἠε ον Ώπεῃ ᾗ μὲν οὖν δυσί ἂ5 ἴ]ε εατ]]ετ νεγδίοη οἱ {πε (λουσ]ί οἱ υνΏίοὮ 
μὲν οὖν ἀδιαίρετον ἶ5 ἴ]ε Ἰαΐετ. 1πΠ ἴπε 5εοοπἆ Ῥα5δασε ἴτ πὶσηί Ῥε Ὀείίετ {ο 

τεαὰ νι Ττεπά., ᾗ μὲν οὖν δὶς οἵ ᾗ μὲν οὖν ὡς δυσί: {λοιρ] {λα Ῥαδσαρε ἶ5 
Ἱπια]Ιρίρ]α α» ἵε δίαπᾶς. ΟΡ. Ρήνο. ΥΠ. δ, 262319, 263323, τῷ ἑνὶ σηµείφ ὡς 

δυσὶ χρῆται. 
427313. καὶ κεχωρισµένα ἔστιν ὡς κεχωρισμένφ] Τ]1ε αἰπιρ]εσί επιεπάα(ῖοη 

{ επί5 νάρς ψου]ά Ῥε {ο τεαά γη Ἱτεπαςίαρρατς κεχωρισµένον ΙΏ βαος 

᾿πεχορισμώφ: απά ἴαἷίησ κεχωρισµένον α5 αρτθοεῖησ ψίπ α σαΏ]εοί τὸ 

κρῖνον, ἰταηβ]αίε: Βο [αΥ ἴπεη α5 ἴπο ἀῑδογιπιίπαίίηρ {αου]έγ ηδες (πε [εγπηὶ- 
ηΦίίοη οἱ ἴλε ροῖπέ α5 ἴννο, 1έ Ιαάρες οἱ {νγο οῬ]θοί5, απά ἔλεςο 5εραταίεά {τοσα 

οπε αποίηςτ, 1ηδί α5 ἴε {αου]ίγ Ι5ε]{ 15 {ο ἴ]ε {ἴπιε ἀῑνίάεά, Οἵ ας ΕΙ Τ 
δν χοβά κεχωρισµένω (ἴε ἆπα!), νε παὶρΏί τεαὰ καὶ κεχωρισµένον ἔστιν ὡς κεχω- 

ρισμένω: απά Ώλε {αοι]ίγ οἱ ]αάσπιεπί 15 ἀῑν]άεά ευεῃ α5 ἴ]ιε ἔννο είηρς (ο ρα 

ο ἀθήπριϊσμεά) ατε ἀῑν]άςά. Βωί α5 Αἰεχαπάετ (Βρεηρε], Ρ. 159) τεπάς ὡς τῷ 
᾿κεχωρισμένῳ, απΏᾶ ΟΙπιρ]εῖα5 κεχωρισµένοις, ἴξ νγου]ά 5εεπῃ {μαί (πε ἀαῑῖνε ἴ5 {ο 

ο Ῥε τείαἰπεά. 
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6ΠΑΡΤΕΝ ΠΠ. 

1πιαρίπα(ἶοη (φαντασία) ἶ5 {πε ολ]εί 5αΏ]εοί οἱ ἀϊδοιςείοη ἵπ ἐπῖ5 εἁαρίετ, 

Ῥιΐ Τε 15 5ο, ποί ἀϊτεςί]γ, Ῥιί οη]γ {Πτοις] ἴα Ρτῖος αθ5ίίοη, Του {ΥΓ 9ΕΏ56- 

Ρετοερίοη 15 Ιάεηίϊσα] νή(Ἡ (πουσΠί,. ΟΙάετ (Ππίπ]κεις Ἰαά Ιάεπιίβεά ἴἶε ἔνν 
(5 1), Ῥαϊ, Απίκίοι]ε ροῖπίς οί, {λείσ {Π6οςγ {αἱ]5 ἰο αεοουπί {ος ΘΙΤΟΣ (8 2), απά 

(ὁ 3) ἶ5 ριόνεά ΡΥ {πε {αοί (]αί γνΏῖ]ο 56η5ε-ρετοθρίίοη 15 {πε Ρτορετίγ οἳ - 

ενετγ απ]πιαϊε εχἰςίεπος, ἴποισηί 1ἱδε]έ 15 οοπβπεά {ο (εν. Ἱπιασίπαίοη ἵ9 

ἴπεη {ατίπεγ αἀάιοεά α5 [ογπιῖηρ α ἀἰνίδίοη Ῥδίνγεεη 5εΏ5ο απά {ιοισ]ηέ, απά 

ἴλα' τεπιαϊπάετ οἱ {πε «Παρίει ἶ5 ἀενοίεά {ο φεεῖπο ου 15 παϊατε. 96] 

Ιπιασίπαίίοη ἶ5 ἀερεπάεηῖ ΟΠ 5εη5ε-ρετεερίίοη, Ῥυαΐ ἶ5 ἀῑδιῖποί {τοπα «οποερ- 

Που απά τεβεοίίοη. Τί 5 πεϊίμετ ἵπ {αοῖ 5εη5ο-Ρρετοερίίοη (8 7), πος ορ]Πίοῃ 
(5 8), νπείπετ αεεοπιραπἰεά ὮΥ 5εΠ5ε οἵ Ιπ οοπιβἰπα(ῖοη νὰ 5εηδε (8 9). 

Ἐαιμοατ (58 11, 12) Τε ἀερεπάς προπ {ια Ίαν ο{ ππονθιπεπί ασοοτάἶηρ {ο γίοῖι 

α 5εη5ος5 ΙΠΙΡΓΕΞΦΙΟΏ Ρτοραφραίες 15 τεςι]ί5, απά νατίες ἵπ 15 ἆερτεες οί 

πια απά {[α]δίίγ αοοοτάῖης {ο ἴ]ε εἸατασίετ οἱ ἴπεςσε Ἱπρτεβδίοης, Τί 15 

εἰγπιο]ορίεα]Ιγ εοηππεοίεά νη(ῃ {πα Πρ]έ (ὁ 13), απἆ Ῥεσοπιες α Ρτϊπεαῖρ]ε οἵ 

:ἈοἴΙοῦ 1π α11αζ εχὶςδίεηςςε. 

Πε εοππεσίῖοη Ῥείνεεη {πῖ5 επαρίει απά ἴΊοςε γη]οὮ Ίανε ρτεσεάες, 

νοι]ἀ 5εεπι {ο Ὦε οοπίαϊπεἁ 1π {λε Ιάεα οἱ «λφοήαζμαίζοι α5 5οπεϊλίης 
ΟΟΠΊΠΙΟΠ Το 5εΠ596 απά {ποιρῆί, απά γεί ποί γ/ατταπῆηρ ᾗ5 ἵπ «γίηςρ ἴο 

ΙάεηΙ{γ ἴμε ἴννο. Με πεεὰ Πατά]γ ἵπεη τερατά είς επίτά εἰναρίετ ας [οσπαίπᾳ 
8 πιοτε βΗίης Ὀερϊππίηρ {ος {λε (ήτα Ῥοοί : Ατὶκιοϊ]ε”5 ρτοβ]επα ἐπτουρΏοιί 

ἴε Ῥοο]ς ἵ5 ἴΊε παϊατε οἱ Κπον]εάσε α5 5ιςἩ, απἀ {πε ναγ ἵη γλὶοὮ ους 

αΡρτεΠεηδίοΏ οἵ ΡΏΕεΠΟΠΠεΠα Ἱπῄμεποςς γη]. ιν 

δ 1. 427316. ἐπεὶ δὲ δύο διαφοραῖς ὁρίζονται] Τε γγοτᾷς ατα νέοι ας 

ΔΏΥ ἀῑτεοί αροἀοςί5, απά Τοιςίτῖ]ς 5αρροςες {αι 5οπ]ε νοτάς Ἠανα {α]ἱεη ους 
Ῥείοτα δοκεῖ δὲ καὶ τὸ νοεῖν, απά 1είί α Ίαοιπα γνλῖο] Ὦς Ῥτοροςθς {ο ΒΙΙ αρ γη ) 

α (τεε]ς νεΓδίοη οἱ Ατργτορι]ο5) Ψοτάς, απά ἸηδεΓί σκεπτέον εἴ τι διαφέρει τὸ - 

νοεῖν τοῦ αἰσθάνεσθαι. Ῥοπίϊ, οη {πε οἴμες παπά (4249. «{αέωε), πίπ]ςς εἶναι 
δοκεῖ δὲ καὶ 5ΙΠΙΡΙΥ οοπ{ίηιες {πε Ρτοίαςῖς Ιπίτοάισεά ὮΥ ἐπεὶ δὲ απά ναι {πε 

τοἙ] αροἀοθὶς ἶ5 ἴο ο {οιπά 1η {ο γνογάς 427" 6, ὅτι μὲν οὖν οὐ ταὐτόν ἐστιτὸ 
αἰσθάνεσθαι. ΤΠε 5εᾳπεποε οἱ Ίάεας ἵη {πε ελαρίει ἶ5 ἴπεη, αεοοτάϊπᾳ ἴο 
Ῥοπ]12, ἴλε {ο]ονίης. ΗΛΗε ἴπε ε55εηςε οἱ {πε 5ου] ἶ5 οίεη ἀεβπεά ὮΥ πο - 
ελαταοίετίςίῖο5, Ίοσα] πιονεπιεηί οἨ ἴλε οης Παπά, ἰπουρ]Ώέ, ἀἰδήποίίοη, απά 

Ῥετοερίῖοη οἩἨ {16 οίηετ, απά τυᾖᾖῇε πιαηΥ τερατά {Πποισηί α5 α Ἰὶπά οἱ 5εΠ56- ο 

Ῥετοερίίοη, απά (πε απεϊεηίς εχρ]αίη (ουρΏί απά Ρρετοερίίοη α5 Ιάεπεῖσα], 1 

5 οῦνίοις αἲ {1ο 5απΏς {ἶπιε {λαί 5εηΏ5ε απά {ποισηέ ατε ποί τεβ]1γ τε 5α1ης, 

Τη16 Ιπίεγρτεία{ϊοη αρτεες ΨΙΙἩ {πε εχρ]απαίίοη οἱ Ῥ]ιίατεἃ α5 αιαοϊεά ὮΥ 
Ῥμήοροπις, απά οοστεδροπά5 γν] {πε ΡραταρΏταςε οἱ Βἰπιρ]οία, Ῥμε 

ψ/οι]ά 5εεπι 5ΙΠΠΡΙΕΥ {ο τερατά ενα. αροάορίς α5 Ρῖνεη 1η δοκεῖ δὲ καί, α5 νι 

πιεαηίηρ ἴπαί δἶποε {ηε Ῥορι]αγ Ρ5ΥΕΠΟΙοΡΥ αεκπον]εάσες οπΙγ ἴννο πιαῖη αν 
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5 Οἵ {νε παπά’ αοἰϊνΙίγ, πιοίίοη ΟΠ {Πε οπε Ἠαπά, εορπίοη 9η {πε 
ια ροριυ]αχ παπά «ΟΠῃε5 {0 (Πλ]π]ς οἱ Ρετεερίίοη απά ἰποισΏί α5 οΠΕ, ΟΠ 

παπά ἴπαί Ῥοί]μ ατα εοσηϊϊνα. Α. εἰπιρ]α εππεπάα!ίοη 1Π {με {εχί ννου]ά 

οπηῖῖ δέ αἴίει δοκεῖ : ελὶ5 αἲ Ιεαδί 5εεΠης πΊοΓε τεαςοπαΡ]ε ἴαη θι5επιίΏ]5 
οἩ Ἶνε νου]ά 5αἩςίίέαί {ος δέ. 

7322. ὥσπερ καὶ Ἐμπεδοκλῆς εἴρηκε πρὸς παρεόν] Τηε Ἱπιππεάϊαία ΠἹεαΠ- 

πῖς ἵη Ἐπιρεάος]ες) ἔπεοτγ νου]ά Ῥε (]αί α5 εορη!ϊίίοᾳ ἀερεπάεά αροπ΄ 
Ἑπιεηίς οί εχὶσίεποε, α ἀϊβετεηί Ῥ]επάίπς ο {πε Ρ]γεῖσα] εἰεππεηπίς γνου]ά 

το α οοττεδροπάίηπςσ ἀΠετεποε Ιπ ἴπε εἸατασίει οἱ δισ Κπον]εάσε. ϱΟΡ. 

9. Τ. 5, 1οοοῦ 17, καὶ γὰρ ᾿Εμπεδοκλῆς μεταβάλλοντας τὴν ἔξιν µετα- 
ν φησὶ τὴν φρόνησιν. 

-ᾱ. 42751. οἰκειότερον γὰρ τοῖς ζῴοις] Τπε πιεαπίηςσ οἱ {πῖς νιου]ά 

το ὃε {ἶναί ἴὲ ἶ5 {πο ροςδΙὈΙΠίγ οἱ εΓΓΟΣ νΥπῖο] οοπςέαίες {ης ε556ηςς ος 

εἶοις απά τα(ϊοπα] εχἰςίεηςςθ. ἸΤασί, Απὶςίοί]α νγοι]ά 58εΠΙ {ο 58Υ, α5 ἵπ- 

παΐίε παίυτε Ἰκποννς ποίΠπῖης Ῥαά απἆ ἰπεγείοτε ποίμ]ης σοοάἀ, 5ο ςἰπι]]ατ]γ 

ας πενετ αἰαίποά {ο {λα Ρτο[οιιπά 56η56 οἱ {αἰδίίγ α5 οβρροσεά {ο (τα(Η. 

ὶ (Πετείοτς α Ῥιτε 5εηφα[ἰοπα]ίσπι υνπὶοὮ Κπονς ποϊπίησ οεχοερέ ἴμαί 
"5 {εἰ 5 απ]ία ππεαιια] {ο εχρ]αίῃ {πε οοπηρ]εχίίγ ο{ ίμε Ιπίε]]εοίμαὶ 

Ίομςηςες. Απά Ατὶσίοί]ε σοε5 οη ΠιτίῃεΓ {ο εχρ]αίη {]ιαί {πὶς ἁπΠποι]ίγ 

Ώπε ῬοςΙοΙΙτγ οἱ ἀεεερίίοη «απ Ῥε εχρ]αϊπεά Ὦγ {πε (ΠΙπ]κεγς ἵπ 
5{ἴοη οη]γ ἵπ οπε ΟΥ οἴ]ειχ οἱ ένο Ίναγς: είπες /γ9έ Ὦγ πιαϊηϊταϊηίηςσ ἴλαί 

Άρρεαταποες ατε ἴτας, Οοἵ Φέζοπαζγ Ὀγ εχρ]αϊηῖηρ ἀεεερίίοη α5 οοπίαοί 0η 

Ῥατί οἱ (πε ἀῑςεπιί]ατ (κπον/]εάρε Ῥεϊπςρ ὮΥ Ἐπιρεάοε]ες απά Ἠὶ5 5ε]οοί 

Ἰαϊπεά ας «οπίαοί οἱ ᾖΐἱδε νυν] ]κε). ΤΠο Βτςί νναγ οί οἱ {πε ἀῑβποι]τγ, 

ια αὖζ Ἱππρτεδδίοης απά ΡΒΕΠΟΠΠεΠα ατε ἴτας ἶ5 εχαπιῖπεά ἴπ {με ελ]τά Ῥοο]ς 
: Αεϊφιοί]ες {είαβηγσέος: ἴἶιε 5εοοπᾶ πιεαης Ο{ ε5ζαρε ἶ5 5ηενη Ίετε ἴο Ῥθ 
ου/Πεϊεπέ ὮΥ τείετεπος {ο Απςίοι]ε ἀοοίτῖπε {λαί {πε Κποφ]εάρε ο{ οπε 

᾿οοΠίτατΥ Ἱπιρ]]ες ἴπε Κπον]σᾶρε οἱ ἴλα ο{]εγ. 
ο 42795. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἁπάτη καὶ ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἡ αὐτὴ εἶναι] 

Απιοι]ος Ροϊπί πνου]ά 5εεπῃ {ο Ῥα (μαί {ο εχρ]αίη πηὶδαρρτε[μεηδίοη α5 α «0Π- 

εαοῖ οἱ {νε ἀῑδε]πιί]ας, νυπ]]α Κπονεάρε ] 15 α οοπίαοῖ ο ἴ1ε ςἰπηϊ]αχ ἱπνο]νος αη 

ον γνὮ οτάίπατγ {Ποιρ]ί. 9ο αρρατεπί]γ ΤΠεπιϊείας απάεγδίαπάς 
Ένα νγογά5: ἄλλως τε ὅτι καὶ τῶν ἐναντίων µία ἐστὶν ἐπιστήμη καὶ µία ἄγνοια. 

γὰρ τὸ ἀγαθὸν ὡς ὠφέλιμον γινώσκων καὶ τὸ κακὺν ὅτι βλαβερὸν συνεπίσταται, 

καὶ ὁ περὶ θάτερον ἐξαπατώμενος ἐξαπατᾶται καὶ περὶ θάτερο. χρὴ οὖν ἢ τοῖς 
ἐναντίοις ἡμᾶς ὁμοιοῦσθαι ἅμα ὅταν τἀναντία γιγνώσκωμεν ἢ τοῖς ἐναντίοις ἀνομοι- 

᾽οὔσθαι ὅταν περὶ τἀναντία ἐξαπατώμεθα' ἄμφω δὲ ὁμοίως ἀδύνατα. Βιϊ (πα 

ἱρηίβεαποε οἱ Αεσίιοί]ε γνοτὰς ἶ5 ποί νετ οὐνίοις: {Πεν απ Πατα!γ, 
Ἀοννενετ, Ὄεας {λε πιεαπίης γηίοὮ είδε (ρ. 292) 5εεῖκ ἴο αεχἰταοί {ΤΟΠΙ 

λαη : “ες 58Π1ς ιΠ/(Υ οί ορροίἑε5 α5 οοης!ϊιιίας ΙΚπον/]εάσε, Ιἱο5 αἰφο αἱ ἴἶια 
Πουπάαίῖοπ ο εΙΤΟΣ, απά ἰλίδ Ἰαδ 5Ἱου]ά ποί ασοοτάἰηρ]γ Ὦε οχρ]αϊπεά {η 

ο οοπίταάϊοιίοη νῖιἩ {Ἡς ἀεβπίείοη οἱ Κπον]εάσε υνλίοἩ Ίας Όθεῃ τε[εττοά (ο. 

ο ΤΗς γνοτάς τηὶρΏέ ενεπ Ῥ {ακοη ας εολ//αίο}γ οἱ ἴ]λο εχρ]απαίίοη Οἱ ἀπάτη 
35 ἃ θίξις τοῦ ἀνομοίου, απά ὃε ἰταηδἰαϊεά, “Ιπάεεά πηἰδαρρτεΠεηδίοη {5 
-.. πεπεταΙ]γ (λοιισΏί ἰἀεπείσαἶ νῖ(Ἡ α ἹΚπονν]εάρο οί οοηίτατίες.” 
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«4. 42707. τοῦ μὲν γὰρ πᾶσι µέτεστι] ΤΗϊ5 αγριπιοπί Ἠαά Ῥθει αἰτοαάγ 
αάναποεά Ὦγ ΑΙοπιαεοῃ. Όεε ΤΠεορηταδίας, 22ε .δεΣΗ, ὃ 25, ᾽᾿Αλκμαίων μὲν τν, 

πρῶτον ἀφορίζει τὴν πρὸς τὰ ζώα διαφοράν' ἄνθρωπον γάρ φησι τῶν ἄλλων 
διαφέρειν ὅτι µόνον ξυνίησι’ τὰ ὃ ἄλλα αἰσθάνεται μὲν οὐ ξυνίησι δέ. 

42759. τὸ μὲν ὀρθῶς φρόνησις καὶ ἐπιστήμη καὶ δόξα ἀληθηής] Τι αρρεατς 

Ποπ ἐῑπί5, 45 Ττεηάε]επΏατσ τεπιατ]κ, {λαί νοεῖν ἶ5 τερατὰεὰ ας ἴἩε σεπετίο 

γγογά ππάε γνλ]ο] φρόνησις, κ.τ.λ. 46 5Η Ώά1νΙδΙΟΏ5. «ρόνησις Ιδε] 15 αδεά ἵη 

α ναδιεΓ 5εη5ε Παπ ἵπ {πε {{ηΐσᾳ, νΊετε 1 15 τερατὰεὰᾷ α5 ἐπιτακτική, απά ἵ5 

45 Αἶαχτ, Αρτοά. τεπιατ]5 (περὶ εἱμαρμένην, [ο]. 47) Ῥταείϊςα]Ιγ ἴῑπε ἐπιστήμη 
ποιητέων τε καὶ οὐ ποιητέων. 

427) 14. οὐδενὶ ὑπάρχει ᾧ μὴ καὶ λόγος] λόγος Άετε ενϊάεηί]γ εοττεδροπάς 

{ο Ἱπία]Ισιρ]α 5«ρεεςἩ α5 ορροδεά {ο φωνή, Ίπετε νοσα] αίεταποςθ. ο ἵπ 

20ε /Η{εήῤγεί. 160 26, λόγος 5 ἀεβπεά ἂ5 φωνὴ σηµαντική, απά Ἱπ Αοὔδ. τ. 1, 

125330, φωνή ἶ5 5α]ά Το ὃε {λε εχργοςδίοη οἱ ρίοαδυτε απά ραΐπ, γη] λόγος ἵ5 
Ίδεά {ο εχρτεςς {με εχρεά]εηί απά {πε Ιπ]ατίοις. 

ὁ 4. 427)14. «Φαντασία γὰρ ἕτερον καὶ αἰσθήσεως καὶ διανοίαε] Τηε «οἩπ- 

ηος(Ιοη Ῥείνγεεη {Πί5 5επίεηος απἆ {αί ἱπιπιεάϊαίε]γ Ρτεσεάίης 5 {πε τΘνεΓςδα 

οἱ οὐνίοις, απἀ Ίας ρίνεη οοησἰἀεταβ]ε (χουβ]ε {ο ἴλα οοπηπιθηία!ος», Τα 

Ῥαεῖις τερατᾶς 1{ α5 Ιπίεπάεςά {ο οοΏηβΓΠΙ {πε ἀῑδῑποίϊῖοη Ῥείνεεη (ποισ]Ώί απά 

5εη5ς, ὮΥ Ρροϊηίίης {ο {ἴΊε {αοι]ίγ οἱ Ιπιασίπα[ίοη ας ππάνναγ Ῥείνεεῃ. ἴΊεπῃ : 

παπι δἱ αΠΙΡοΟ εχίτεπια ἀῑΠετιηπί α πιεᾶῖο, πωμ]ίο πηασὶ5 ἀῑΠετιπί Ιπίετ 56.” 

Βαΐ, α5 Ἐτειάεηίμα] τεππατ]ς, {5 εχρ]απαίίοπ ἶ5 ἴοο ατΠοία] {ο Ὦε αοοερίεᾶ, 

Ἐτειάεηί]μα] Πϊπαδε]{ Πον/ενει ἄοες ποί βΠά α ππΙεὮ πιοτε παίυτα] 56απεποε 1ῃ 

ἴπε Ραδς5ασα. Αοοοτάϊπςδ {ο 5 Ιπίετρτείαίίοη, ἴἩε ρᾶδδαρε Ῥεατς ἴε Γοἶ]ονγ- 

ἵηρ πιοαηίης: θεηςε, Ιΐ πας ]μδί Ῥεεη 5αΐἀ, ἶ5 α ε]ατασίετίςίῖο οἱ αἲὶ απ]πηαϊς, 

{ποασ]ηί 15 5ο οἱ οΠΙΥ α {ενν. Ἀος πεεά Ιί Ῥε οΡρ]εοίεά, Ἐτειάεπί]α] νγου]ά 

Ώηα]κα Ατὶςιοί]ο Ιπίεγροςε {1ε τεπηατ]ς, {αί φαντασία ἶ5 α Κπὰ οἱ αἴσθησις, απἀ 

16 γεί α5 ππΙεἩ αξ (ποιρηῖ αΏδεηί ΠΟΠΙ 50ΟΠ1ε αη]πιαϊ5: 707, να πυτίτες 

οοπ{ΙΠἰ65, φαντασία ἶ5 ἀῑΠετεπί αἲ οπος {ΤΟΠΙ 5εη5ε-ρετοερίίοη, απά Ποπ 

ΕιοιρφΏί. Της δἰτίκες τηθ α5 αἶ5σο σε 5 οεζτζης{εζί: απ Τε πνου]ά 56επα 
Ῥεϊίει {ο {ο]οιν ἴπε πίετρτείαίίοη οἱ ΤΠεπηϊδείας νηο τερατάς {πε ραδδασε α5 

αηβνετίηρ α 5Ἴρρο5εά οβ]εοίῖοη {ο η]αί Ατὶςίοί]ε Ίας ]ηδί 5αϊά ὮΥ νίενήπρ 

φαντασία α5 5ίαπαϊηρ {ο {πε απίπια] ἵη {πε ρ]αςε οἱ ἐποιφΒί. ΟΡ. Τπεπιϊδείας 

(Βρεηρε], Ρ. 162), εἰ δὲ ὅτι πολλὰ καὶ τῶν ἀλόγων ζώων µετέχειν φΦαμὲν διανοίας, 
οὐδὲν πρὸς τὸν λόγον καταχρώµεθα γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν τῷ τῆς διανοίας ὀνόματι. τὰ δὲ 

διανοίας μὲν οὐδαμῶς κοινωνεῖ, φαντασίας δὲ ἴσως ἔνια ἥπερ ἀμείνων μὲν δύναμις 
τῆς αἰσθήσεως, πολὺ δὲ ὑποβεβηκυῖα τῆς διανοίας, καὶ ὥσπερ ἀμφοῖν ἐν µεθορίφ 

κειµένη καὶ ἐπακολουθοῦσα μὲν τῇ αἰσθήσει, προλαµβάνουσα δὲ τὴν ὑπόληψι. 

Ένεη 5ο, ἩΟίενετ, Ιΐ πιαςέ Ὦο αἱ]ονγεά, ἴἴε οοηποεσίίοη ἶ5 ποί αἰοσεί]ες 5α{ἶδ- 

{α6ἴοἵΥ. 
427516. ὅτι δ οὐκ ἔστιν ἡ αὐτὴ νόησις καὶ ὑπόληψις, Φανερόν] 316 ἵ5 ἴα 

τοαάϊηρ οἱ αἲ (πε Μ595. εχοερί Ὁ νλίοῖ Ίας ἵη {πε πιατρίη φαντασία Ἱπδίεαὰ 

ΟΕ νόησις απά Υ γνλὶοὮ οπιές ένα γνοτά. ΤΠ οἶαιςα οτεαῖοά ἀῑββοι]ίγ Ῥεσαμσε 
Αιὶςιοί]ο Ίνα5 5αρροφεά {ο 5αΥ {Παΐ νόησις απά ὑπόληψις Ἠετε ποῖ Ιάεηεῖσα] : 

απά ἀϊβοτοπί ἀθνῖοςς νύθτα πιαάο ἵπ οτάεΓ {ο τθοοποῖ]ε Επῖς η] {πε ποή- 

εκ. 

ως. . . ή μα. 
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Οἱ ὑπόληψις απᾶ φαντασία Νλπῖο] Ατὶκιοί]ε 5εί Ἠϊπιδεϊ{ {ο Ῥίονςθ. 9ο 
ᾳ5 τεσατάεἆ νόησις α5 εφ μἱνα]εηί {ο φαντασία. Ἐτειάεπί]μα], Ἡοννενετ, 

α ἴἶαί νο πιαςί τερατά νόησις 45 ἃ Ρτοϊσαίε ἴο νΠίοἃ α θαΏ]εοί 

α Ἆας {ο Ὦο 5αρρ]ἰεᾷ, απάἁ ἰταηρ]αίε: Τ{ ἶ5 εἶεατ (λαί Τξ (φαντασία) 5 α 

ῑπά οἱ ἰποιρλὲ {τοπ εοποερίίοη. ΤΗἱ5 αἲ Ἰεαδί οογΓεδροπάς γίἩ 
8, λετε αΏοιί τὸ νοεῖν ἵνα τεαὰἆ τούτου δὲ τὸ μὲν φαντασία δοκεῖ εἶναι τὸ 

Οληψις. 
5. 427026, περὶ ὧν τῆς διαφορᾶς ἕτερος ἔστω λόγος] Τηϊ5 ἵ5δ 6επεΓαΙ]γ 

{ο τε[ετ {ο {πε ἰχίῃ Ῥοο]ς οἱ πα Λέο. 
6. 4258"2. καὶ μὴ εἴ τι κατὰ μεταφορὰν λέγομεν] ΤΠϊ5 πιοδί ΡτοβαΡΙγ 

α5 Ἐτειάεπί]α] αχρ]αίης, ἴο {πα Ῥορυ]ας πδαρε οί {1ε ἴετπι α5 εφι]να- 

"το «πουν, Ὀτί]ίαπου οἵ ρἰαπιοιτ. 9ο Τπεορητασίας 5ρεα]κ οἱ {ο φαν- 
ία λίθων, απᾶ ἵηπ «4ος κχν. 23, νε τεαά ναί Αρτῖρρα επἰετεἁ μετὰ πολλῆς 

87. 428"1Π. σκώληκι ὃ οὔ] 9ο Τοτκίτ]ς γνοι]ά 5εεπῃ {ο Ίανα τί] 
επάςά {ἶιε ἰεχί, {ο]οννίπς ενα Ρραγαρῄταςος οἱ ΤΗοπιϊεας απά ΡορΠμοπίᾶς. 
περαβνε ἶς ναπίῖης ἵπ αἲἱ ΜΡΘΡ., Ῥαί ἶ5 ενἰἀεπί]γ πεοεδδατγ. ϱΟΡρ. 12 
4. Β. 1, 732322, Νηετθ ἴε σκώλήέ ἵ5 τερατάεά α5 {νε Ἰουνεςί ἴγρε οΕ 

Ἡ οχἰσίεησοα. ΤΠα Ιπίε]]σεπί οἸατασίετ οἳ Ῥεες απά απίς ἶ5 ποϊίῖοεά 

α Ίῃ ΣΙ, 4. 1. 1, 4988312: ε Ραγί. «1. Π. 4, 65ο” 24: απά είαβή. 

τα, 9δοῦ 23. 
Φδ, 428310. ἀλλὰ δόξῃ μὲν ἔπεται πίστις, κ.τ.λ.] Τοτςίτῆς (Πίηκς (Παίν/α 

σοΐ Ἠετε α βτδι απἆ 5εοοπἀ νεγδίοη οἱ {πε 5α1πε αἴΡΙΠΙΕΠΙ, (πε Εισί 

οι Ῥεΐης οοπίαϊπεά ἵπ {Πα ψοχάς πάσῃ μὲν δόξῃ, ἴπε Ἰαΐει ἵη {πε γογᾷς 

ὰ δόξη, ἴἶνας---- 
Ἐατ]ϊεγ Ψειςίοη. Ταἴετ ὙοΓδίοη. 

ἔτι πάση μὲν δόξη ἀκολουθεῖ πίστις, ἀλλὰ δέξη μὲν ἔπεται πίστις (οὐκ 

πίστει δὲ τὸ πεπεῖσθαι, πειθοῖ δὲ λόγος" , ἐνδέχεται γὰρ δοξάζοντα οἷς δοκεῖ μὴ 

τῶν δὲ θηρίων ἐνίοις φαντασία μὲν ὑπάρ- ) πιστεύειν), τῶν δὲ θηρίων οὐθενὶ ὑπάρχει 

΄χει, λόγος ὃ᾽ οὔ. πίστις, φαντασία δὲ πολλοῖς. 

.Ῥαϊ ἴε ἔννο 5επίεηοθς αἴα ππαη]{εςί]γ ποῖ α πῃπετε τε-δίαίεπιεπί ο{ οπε 

᾽αποίΐμες: {πε 5εεοπά ἶ5 α ἀῑτεοί εχίοηςΙοη ο{ {πε Βτςί, Απὶςίοί]ε ἶ5 {τγίηρ το 
"9Ἠθιν {λαί φαντασία ἵ5 ποῖ {ο Ῥε ἰἀεπίήβεά νι] δόξα, απά ἵη 5αρροτί οἱ επί5 

Ἡε αἀάποες ἔτυο ατδιπηεηί5: γ5έ, δόξα ἶ5 {ο]]ονγεά ὮΥ πίστις, αϊῖ νλῖ]ε ΠΙΑΏΥ 
Απῖπιαϊ5 Ἠανε φαντασία, ΏηΟΠπεΕ Ἠανε πίστις: Φεεσμᾶζγ, δόξα α5 {οἰ]οινεά ὮΥ 

-'. πίστις ἵπνο]νες λόγος, Ῥιῖ φαντασία ἵδ λε ΡΓορετίγ οἱ πιαἨΥ απἰπ]α]5, λόγος ἶ5 

'ποῖ. πίστις ἵη [αοί ἶ5 {με πι]άἁ]ε ἴετπι οἱ ἴἩε οπε 5ΥΙΟΡΙ5Η1, λόγος ἴλε πιά ἁ]ε 

Τεγπη οἱ {πε οίἩεσ. 
ας, δο. 425324. Φανερὺν τοίνυν ὅτι οὐδὲ δόξα μετ αἰσθήσεως...οὐδὲ συμπλοκὴ 
. καὶ αἰσθήσεως φαντασία ἂν εἴη] 7. Η. ΤΠοπιρδοη Ροϊπί5 οµέίη {πε (οι αζ 

π ο/ ΑΛἐζο/οςγ (πο. 16), ἴλλαί ἴπε αρρατεηί {απ{ο]οςγ Ῥοίνίεεη {Πε (νο ἀεβηϊίοης, 
ο σα εοπιρἰπαίίοη οἱ αάσπιεηί απά Βθηραίοη,” απά “]αάσπιεπί αεοοπιραπἰθά 

τ το ΒΥ δεηδαίοη,” ἱ5 εχρ]αϊπεά ὮΥ α τείογεπος {ο Ρ]αἴο)ς .οβήἐσή, 264 Β, ννΊιετο νε 

ο ατα το]ά ελαί (νε πιεπία] φίαϊο ἀεσοτίρεά ὮΥ φαίνεται ἵδ α “παϊχίιτο ος 
5εησα!{ίοΏ απά Ἱαάρτηεηί” (σύμμιξις αἰσθήσεως καὶ δόξης : απά ]ᾳδί Ῥεέοτε ἴε ἵ5 

ὰ. 

υπ. 

ι 
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τεπ]ατκεά εαί νπεη α Ἱπάσπιεπί ἶ5 Γογπηεά οί γνΠ]οὮ οΏθ Οἱ (να {6ίΠῃ5. ἴδαῃ 

ο]εοί {οι Ῥτεδοπί {ο {να 56Η56, 1Ν6 1ΠΑΥ ΡΓΟΡΟΓΊΥ ἀεςοτίρε 51ο] ιά ρπιορὲ .. 
φαντασία. 

4253286. λέγω δ᾽, ἐκ τῆς τοῦ λευκοῦ δόξης καὶ αἰσθήσεως ἡ συμπλοκὴ Φαντα- 

σία ἐστίν] Ττεπάε]επριτϱ Ἠετο τεαάς εἶ νι Ἡ Ἱη ρίασο οἱ ἐκ, απά 5υς- 
6εςίς αἶςο ἔσται ἵπ Ρίαςς Οἱ ἐστὶν ἵπ 42801, 5ο α5 ἴο πιακα Ι Ρ]αΐϊη ἴπαι 

Ατὶςίοϊ]ε ἶ5 οτε ριεῖπσ ᾖγβοίλείίοα{ζν νε εχρ]απα[ίοπ οί φαντασία α5 ἴπε 

οοπιβ]πα{ῖοη οί δόξα αηΏά αἴσθησις, απά τε[αεῖπς Ιε ὮΥ {πε οοπο]αδίοη {ο νε] 
ενα (ΊιεοΓΥ {εηάς, τὸ οὖν φαίνεσθαι. Βιῖ ννη]]α 1ὲ ἶ5 (πας εἶναί Εἶνα νοχᾶς. 1 : 
πηθη]οπεᾶ ατε α /εῶλμοίέο αι αὐιιῶῃ οἳ (ο νῖενν ἴἶναί Ἱπιασίπαίοι ἵδ α 

οοπιῬίπα{ῖοη οἱ {πα οοπηπηιηἰσα{ῖοης οἱ 5εηΏ5ε απά οἱ ορΙηΙοη, {ΕΥ ατε 5ο, ποῖ 

ἀϊτεοι]γ, Ῥαί οπ]γ οἨη {λε Ιπίετρτεία(ἴοη σίνεη ἴο {5 {πεοςΥ ἵπ {πε 'νοτάς, οὐκ 

ἄλλου τωός ἐστιν ἡ δόξα ἀλλ᾽ ἐκείνου ἐστὶν οὗ καὶ αἴσθησις, απ. Ιπίετρτείαίίοη οΓ 

γΙο] {λε ννογά5, λέγω δ᾽ ἐκ τῆς τοῦ λευκοῦ...φαντασία ἐστίν ατε απ Παδίταίίοη, 

απά {οι νυπὶο]Ὦ {λε οΠΙΥ Ῥτοοί αἀάπσεά, Ῥεγοπά {πε νασιε διά τε ταῦτα οἳ 

425" 27, ἶ5 6ῖνεη Ιπ ἴ]νε γνογᾶς, οὐ γὰρ δὴ...τῆς τοῦ λευκοῦ. Τοικίτίς τερατᾷς ἡ 
συμπλοκή α5 {πε αἀάίοη οἱ αη ΙΠίθΓΡΟ]αἴΟΓ, 

δ 1ο. 4288. ἀλλὰ ψευδης ἐγένετο, ὅτε λάθοι μεταπεσὸν τὸ πρᾶγμα] έγει 
Ροίῖυς5 οὐ γὰρ ψευδἠς 5ἱ τε]ίαια νετα, Ττεπάε]εηριαις. ΤΠε οἶαιδε, Ἠονενετ, 

ΤΙΒΥ Ῥο Ῥείίε τεσατάεά α5 α ρατεπίλείϊοα] ποῖςε {ο δίαίε απ αρρατεπί οῬ]ες- 

ἄοη {ο Ατὶςιοί]ε᾽ οοπο]ηδίοη. 1, Ατὶκίοί]α Ίας αισιεἀ, ἴπε οΏδείνεί (5αΥ ος 

ἴπο 5υπ) 511] ροδ5ος5ς Πΐς ἴτας ορίπΙίοη οἱ {πε ἀϊπιεησίοης οἱ {πε 51η, Ῥαΐ γεί 

Ῥανε {πο Ἱπιασίπαίίοη ἴπαί 1 ἶ5 Ῥιϊ α {οοί ἵπ 15 ἁἰαπιείετ, (πε οἩ {πε {ΠδοτΥ 

ἴπαί Ιπιαρίηαιῖοη απά ορἰπίοη ατα οοπηηποοίεά, ἴἩε 5απης ορίπῖοη πημςί ὃε τις 

απά {ᾳ]5α. Το ἰλὶ5 αΓσιππεηί 5οἵης Ο0Π6 15 5αρροδεά {ο οὐ]εοί ελαί επίς 

5Ιπιπ]ίαπθοις (τι αηΏᾶ {α]5ίίγ ἶ5 ποί 5ο Ιποοποεϊναδ]ε ας 1 αρΡροατ5, Ῥεσμάςα 

επε {α]ςΙίγ οἱ {πε νῖεν; πηὶσηί Ῥε πα {ο α οπαπσε πιεαπμ]]ε ἵπ {πο οδ]εοί οἳ 

ν/ΏῖοὮ {ο οΏδειτνεί Ὕναςδ ΙΠαν’ατθ. ΙΓ ελ Ῥε {1ο ππεαΠίης, νε πιαδί ἴπειῃ 

5ιρροςε {πε γηίεΓ {ο αάά α τοῦτο δὲ οὐδὲν διαφέρε. Οἵπεινίδε Ὕνα παϊσηε 

Ρο5ςίΏΙγ (Γαηδ]αίε ἀλλὰ, ἐτεεβῥέ (ορ. Πε] 6γεεᾷ άΓαβήΜαΣ, 773, 4), απᾶ 

οοπηθοί ἴξ ο]οδεῖγ νη(Ἡ ναί Ῥτεοθάες: οἵ Ίνα πηὶσῃί ἴαἷκα (πε οτᾶς 5 
πηθαπίηςσ δοπιε(λίπς Ἰϊ]κε {Πίς-- ἴἩς 5αππε ορἰπίοη πημδί Ὦε6 ἴταε απἀ [αΐδ, 

π/ηογθας α5 πΠηαίίοΓ οἱ {αοί απἀ εν γβοίᾖεσὲ, ἴπε ορἰπίοπ οΠΙΥ Ῥεςαπιε .. 

ψ/πεη {πε οΡ]εοί αἰίετεά ἵπ 115 οματασίει νηποαί ος Κπονῖηρ 1. 

12. 425) 10. δεύτερον δὲ τοῦ συµβεβηκέναι ταῦτα] 9ο ἴἶα ψοτᾶ ατα 

υπίεη ἵῃ ΘΤΟΝΥΥ, απά αἷδο αοοοτάῖης {ο Βε]κ]κετ απἁ Ττεπά. ἵπ Ἑ. ΤΠε 

Α]ά. απἀ 2Υ]Ρ. Ἐίάς. τεαά τοῦ ᾧ συµβέβηκε καὶ ταῦτα, νΠΙεὮ ἶ5 οετεαϊπ]γ θἵπαρ]ετ, 
αηά αρτεες νψἩ ἴἩα ραταρηταςε οἱ ΤΠεπηϊδία5, δεύτερον δὲ τῶν ὑποκειμένων 

τοῖς ἰδίοις καὶ οἷς ἐκεῖνα συµβέβηκεν. 9Η] τοῦ συµβεβηκέναι ταῦτα, ἴπε Ῥει- 

οερίίοη οἱ {νε οοποοπιίαπος οί {πε Ῥατίίοι]ατ «αια]ες οἱ 8ε;58, π]ακες 
Ρετ[εοῖ]γ σοοἆ 5εη5ε, ποϊνἩφίαπάίης Τοτκίτί] ταιπατ]---τὸ συµβεβηκέναι 

ΏΟἨ εςί οὐ]εοίαπι 5εη5.15 5εἆ Ιηίε]]εοίιας ἷουί οείεταε ποίῖοπες αὈδίταείας, 

428024. ἃ συµβέβηκε τοῖς αἰσθητοῖς] Τοιφιτὶι]κ τερατάς {πα πνοτᾷς α5 4η 

Ιπίετρτείαίίοη απά αη ΙΠΏαΡΡΥ οηΏθ6. Ἐαΐ 5εε {πε ποίε οἩ ΠΠ. 1, 5, 425" 14. 

δ 13. 425) 3ο. εἰ οὖν μηθὲν μὲν ἄλλο ἔχει τὰ εἰρημένα] ΤτεπάεΙεπΌατρ5 
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μὴ φαντασίαν, Ψνου]ά τεαιῖτε ας {ο τεσατάἆ τὰ εἰρημένα α5 5αὈ]εοί, 
5: Τ ἴπεη ἴπε αιπα]εῖος ]αςί πιεπ!ίῖοπεά αίίαςὮ {ο ποϊμίης Ῥιαΐ φαν- 

ΤΕ 8θεπη5 οἰπιρίοτ {ο τοαᾶ, ἢ ἡ φαντασία ψΝΙΣ 19ΤΟΥΧΥ. ἸΠΙο]- 
Ἡς Ίνα αεοθρί, ἴἩο εἶαισα ἶ5 ποί {πες {τοπι ἰαιίοΙοϱγ. Γουδτ]ς 

5, εἰ οὖν μηθὲν μὲν ἄλλο ἔχει τὰ εἰρημένα, τοῦτο δ' ἔχει, ἡ φαντασία ἂν 

ΕΗΑΡΤΕΕ ΙΥ. 

σε ος Ἐεᾶσοη (Νοῦς) ἶ5 {λε φυΏ]εοί οί (Πῖς ελαρίετ. Τε ελίεί 
οἳ ἴπε νυτίέετ ἶ5 ἴο τεσοοπεῖ]ε {πε {αοί ἴπαί ἴποιρ]ί, Ί]κε 5εηῃ5ε, ἵ5 
4 ὮΥ ἵτς οὐ]θοί νι (πε ἀοοίτίπε οἳ Απαχασοτας ἴπαί τεᾶδοηῦ ἶ5 
Ῥουπάεά γνῖτ]ι πιαίετία] οὐ]εοίς. 9εε (1α Ιπίτοἁιςίοη, ΡΡ. ο---οἶν. 

α. 42903 12. σκεπτέον τίν᾿ ἔχει διαφοράν, καὶ πῶς ποτε Ὑίνεται τὸ νοεῖν] 

πνου]ά 5εεπι {ο ὃὋςε αἱπιοσί α φίαίεπιεηί οἱ {πε Ρτοβ]επις Ρργοροδεά ἴἵη 
[5 {ουχ απἀ Βνε τεβρεο!ϊνε!Ιγ. Αί Ἰεασί ἵπ {πο Γουτίῃ επαρίετ Ατὶκιοί]ε 
πιαϊη]γ οοουρἰεά υν(Ἡ {πε απεδίίοη ναί ἶ5 ίππο ἀῑδιϊποίϊνα αγασίεΓ 
αισΏί απάἆ Ἠον; ἆοες Ι{ πιαπῖρυ]αίε απ Ιπίε]]σίρ]ε ννοτ]ἀ, ννπί]ε (πε επἁ 

6 εἰαρίει ταίδες {πε αμεσίίοη, νπίοὮ 15 πποτε ΟΥ ]655 5ο]νεά ἵπ ίπε ΠΠ 

ες---Ἠουν ἆοας ελα υνοτ]ά «οπηθ {ο Όε ἱπίε]ρίρ]ο αἲ αἲὶ, απά γν]αί ἶ5 
: 1ῃ οί ἔοισΠί 2 

42903 15. ἀπαθὲς ἄρα δεῖ εἶναι] Τηετε ἰ5 Ἠετα, οί «ος/56, απ αρρατεπί 

' δεφιε{{112, απά Τηεπηϊςεῖας ννου]ά 5εαεΠῃ {ο Πανε τεαἆ ἑτέρων ἀπαθές. Τηε 
ἰτακ]είίοη, Ἠούγενετ, ἵ5 ΠιετεΙγ οη {πε 5ιχίασε. ἍΑτὶςίοί]ο 5 δαγίηρ: 
σΏῖ, Ἰῆκε 5εηςε-ρετοερίίοη, /εεείυες ἴ]πε οὈ]εοίς υγ υνμὶς] 1 ἀεαίς. 
ἐλῖ τεοερίϊνΙεγ {οιςρἩ, ἴτοπι οπα Ῥοϊπίέ οἱ νίεν α Ρραδδῖνο κίαίθ, ἴ5 
"αποίπετ τεα]1γ αοζένε--Τε Ἱππρ]ίες, ἴπ οἴΠεΓ γνοΓάς, α βστυε οἱ τεοεϊνίης 

εοῖ5, απά ἶ5 {Πετείοτε ποί α]ϊοσείπει ρα5θΐνε. Ἰ]αδί αξ ἴπε 5εΠ5ε-ἵπιργες- 
"6 ποῖ ππετε]γ απ΄ ἱπιργεςδίοη, Ὀιί Ιπο]αάες α 5ροπίαπεοµς5 Ῥοψει οΓ 

Ῥίης ἴ]ε {οτπι αρατί {Γοπ1 {Πε Π]αίίετ, 5ο αἶσο, Ὀαί ἵη α Πίσ]ει 5εηςε, ἴηθ 

Υ οἱ (πουρΏέ, νῖ]ε αβεείεά Ὦγ α Ῥοάγ οἱ οοπίαηίς, ἵ5 αΡ]ε {ο αοί 1ροῃ 
'5ς οοπίεηί5 απἀ {ο τίδο αΏονα {Πεπ. Απά 5ο Ι ἵ5δ ἴλαί Ατίδίοῖ]ε αάάς 

. 29) ἴ]αί ἴἶνε ἀπάθεια οἱ ἴλε {αου]τγ οἱ (οιρηί ἱ 5 ποί ἔπε 5αϊπε ας {]αί οί 
(Υ ο{ 5εη5ο. 

429'18. ὥσπερ φησὶν ᾿Αναξαγόρας] ΟΡ. Ρ]αΐο, παθζως, 413 6, πλάνο 

τας’ νοῦς 5 εα]]εά αὐτοκράτωρ καὶ οὐδενὶ µεμιγµένος. 

420" 18---27. ἀνάγκη ἄρα...νῦν δ οὐθέν ἐστιν] Τοτφιτίς ελπίη]κς ἴπαί να 
' δοΐ Ίετε ἴννο νεςίοης οί {ης 5απ]ε α’ραπ]επί---ἴπε εατ]ῖετ νετδῖοη Ῥεΐπρ 

οοπίαἰπεὰ 1η ἴἩε νοχάς ὁ ἄρα καλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς...νῦν δ οὐθέν ἐστιν, 
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πα Ἰαΐίετ εχἰεπάϊῖης {ΤοΠι ἀνάγκη ἄρα ἀοννΏ Το ὅτι δύνατον. Ἡε ρΐνες, ονυ- 
ενει, Π{]ε Ὦγ ναγ οἱ τεαδοΏ {οἵ {πὶ5 νίενν: απά Τε ἱ5 ἀϊβιοι]ε {ο 5ε6 ην 

Ῥοί]Ἡ Ῥαδδασες 5Ἱοι]ά ποί Ἠανε α Ρίασς ἵπ {πα ἰγοαίῖσε. ΤΠε νοτᾷς ὁ ἄρα 

καλούμενος τῆς ψυχῆς νοῦς Τεα]Ιγ εχραπά ἴἶε {ποιρῃί οἱ {πε Ρρτενίοις πες: 

8Πὰ ενεη Ἡ {Πεγ ἆο 1η 8οπι ΊΔΥ5 τερεαί ἴ]ιο αδδεγίίοη οί {1ο Ῥτενίοις πες, 
Ιέ 66εΠῃ5 πο πηγεαςοπαΡ]ε Ργουθεάϊης ΤΟΥ α ππεἰαρ]γσίσαιἰ νυτίίετ ἴο οἶαῖπα ἴπα 

ἩΡετίγ οἱ τεδία(ῖηπρ Ἠϊ5 οοπο]αδίοη5. 

429320. παρεμφαμόµειον γὰρ κωλύει τὸ ἀλλότριον καὶ ἀντιφράττει] Ττει- 

ἀειεηρατο Ιπίετρτείς {μὶς α5 ΙΓ τὸ ἀλλότριον ννοτα {λα οὐ]εοί απά νοῦς ἴἶια 
5ιρ]εοί (πιεης αὓ Απαχαφοτα αΠεπα, 1.Ε. ἃ 5υα παίτα αὈλοτγεπίία 8ἴοεΓα 

μμ 

ἀῑοίευν), απά Τηεπηϊδίεας ςἰππ]]ατ]γ νυτῖίες, κωλύσει γὰρ καὶ ἀντιφράξει τὸ ἐν- 

υπάρχον εἶδος τὰ ἄλλα ὥσπερ ἀλλότρια. Βιπΐῖ ἴπα απλο] οοηίεχί 5εεπᾳ5 {ο 

τοαιτε {λαί τὸ ἀλλότριον 5λοι]ά Ῥε {α]κεη ας ἴἶα 5ιΏ]εοί. Τ{ε πιείαρ]ος ἵ5. : ἡ 

ἀταννη {ΟΠΠ {Πε ἵναΥ ἵπ ψΠἰοὮ {πε Πσπί οἱ οπε Ῥοάγ οὐπίτισί5 απἀ ἀεδίτουγς 

ια Ἰσηί οί αποίπετ: απἀά Ἰμδί (Ατὶσίοί]ε πνου]ά 5εεπι {ο ππεαΠ) ἃ5 5µἩ- 

Ησ]λί εε]ρ5ες πιοοπ]ρΗηί, {πο 5ἷάς ΗσΏί απἆ ταάῖαηοε ο -α {οτεῖση απτα(ίοπα] 

οὈ]εοί υνοι]ά οὈδίταοί απά Ιπίετίετε ν(Ὦ {ιο αοἴΙοη οἱ Γ6αδοΠ. Τεϊολπιϊ]]ες 

(Φάμάΐσ, Ῥ. 3933) τείοι ἴο Τήμαειο 5ο Ὦ, Ψηετ Ῥ] {ο 5αΥ9 ἔπαί ἴπα Ῥρεῖ- 
ΠΙΑΥΥ πιαίίεχ οἱ ἴπε Ἱπίνειδε πηιι5ί Ῥε ἀενοῖά οἱ {ΟΓΠι (ἄμορφον): Ῥεσαιιδε 

661 Πιο πιαίίατ νγετε κα αηΥ οἱ {πε 5αρετνεηίηρ {ΟΓΠ15, ἴπεῃ ΊεΠ ΑΠΥ ΟΡΡοΟ- - 

ῖίε οί επιτε]γ ἀῑπεγεπί παίιτο γναςδ Ιπιρτεδςεά {πα τερτεδεπίαίϊοη νου]ά 

Ρε α Ραά οπε, Ῥεεαιςε {πε πιαίίεσ γνοι]ά 5Ἠϊπε {Ἡτοιρ]ῃ ὃ (κακῶς ἂν ἀφομοιοῖ 

τὴν αὐτοῦ παρεμφαῖνον ὄψιν); Ὀιαί Ατὶκιο(]ε εχρτεδδίοη γγα5 Ίποτα Πκε]γ 

εισσεςδἰεά ὮΥν 5οπιο ΠπείαρΏοτ ΟΓ Απαχαρφοτας Ἠϊπιδε]ξ Έοτ ἴπε πς5ε οἱ ἴπε 

ποτά ἀντιφράττει ἵη τείεγεηςε {ο 4Π εε]ῖρςε, ορ. ᾖο54. Αα. ΠΠ. 2, 9015, τί 

ἐστιν ἔκλειψις; στέρησις φωτὸς ἀπὸ σελήνης ὑπὸ γῆς ἀντιφράξεως. Όεε αἶ5ο 

Όε (οεῖο, Π. 13, 203 23. 

4290" 23. λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται καὶ ὑπολαμβάνει ἡ ψυχή] διανοεῖται απᾶ. 

ὑπολαμβάνει ννου]ὰ 86εΠι {ο Ὦε ορροδεά α5 Ρτοσθεος απά τεδυ]έ: διανοεῖσθαι 
Ρεΐηρ {Πε ]οσΐσα] ππείμοά {Ἡτοισ] ννΏ]οἩ Ίνα 6ο ἵπ ἀῑδοονετίης ἐγα(Π, ὑπολαμ- 

βάνειν ἴπε ρτοάιοί οἱ {πε ππεπία] ορεταίίοη. Έοτ α Πτίπεγ αοοουπί ος 

ὑπόληψις, 5εε Βοηπίίζ οἩ εἱαβήγοία, 9813 7: Ὑγαϊς ΟΥΡαΛΟΙΗ, 1. 523; Ἠϊΐθ5α, 
1. 211. Τῃε ]αΐίει τεπιατ]5 ἴ]λαί ἴηπ Ατὶσίοί]ε ΄ὑπολαμβάνειν, απά εδρεοϊαΙ]γν 

ὑπόληψις, ἃτε ἴηε πηοδί σεπετα] εχρτεςδίοης {ΟΥ ἴ]παί αοἰϊνΙεγ οἱ ποιρΏί ἵπ 

γγπ]ςοὮ {λε παπά Ῥεσοπιος Πγσί οοηςείοις {ο Ιε5ε]έ οἱ ἴῑα ἀῑςι]ποίίοι οἱ εγω 

απά εττοτ.”. 1: ἶ5 (πεγείοτε {Γεαιεη!ί]γ αδεά ἵη τείετεηςθ ἴο απ ορἰπίοη πο 

Ῥασεά οἩἳ ερίαβ]ς]λεςά Ρρτ]ποῖρ]ες οἱ Κπον]εάσε Ῥιΐί αἀορίεά ταίετ αξίθι πο] 

ἀεερ Ιηνεςιϊραίῖοηι. Ῥεε ἠ{εία. 98δΙ" 7, 9823 6, απά «4παζ. Ρο». 670 22, πΊετε 

ὑπολαμβάνειν ἵ5 οοπιβίπθά γη] δοξάζει. 39ο 19073" 17, ἡ περὶ τὰς ἰδέας ὑπό- 

ληψις νου] 5εεΠ], α5 Ἰλ/αΙίΖ ΤΕΙΠΙαΤΙΚ5, ἴο Ιππρ]γ α οετίαῖπ απποιηί οἱ οοπ{επρί 

{ο ἴ1ε Ιάεα] {Π16οτΥ. 

4. 4293 27. καὶ εὖ δὴ οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν εἶναι τόπον εἰδῶν] Της τείεχεποε η) 

Ἰ6 {ο Ρ]αΐο απά Ἠϊ5 {ο]ονγεις. Αραϊησί ἰλείς {ΠεοςΥ Ατὶσίοϊί]ε πιαϊηίαίης εμαί 

εἴδη ατε ποῖ τεαᾶγ πιαάε επἀονπιεπίς---Ἱηπαίε Ἰάρας-- Όαί α σταἁια] αοετείοἩ 

οἱ {πε παῖης---ἴλαί, ἵΏ 5Ποτί, νε ατε Ῥτονϊάεά πιετε]γ γη 5αοῖι οοπά1εἶομς οἱ 
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α5 η] επαρ]ε ας {ο {παπιε Ἰάεας ἵη οοππεοίίοη γίἩ ἴἩε ρταἁμα] 
Ἡ οἱ ους εχρετίεηςο. 
.. 42909. καὶ αὐτὸς δὲ αὐτὸν τότε δύναται νοεῖν] Τηεπιϊδεας, αῇίιετ 

Ὥσ [ια 56η56 ἵη ΙΥΠῖοὮ Ατὶςίοίϊα αεοερί5 {με Ῥ]αϊοπῖο ἀθεοτίρίίοη οί 

α5 α Ρίαςς ποῖ {ο οοπίαϊη Ῥιαΐ ἴο Ώεοοπιε ἰάᾳᾷς---οὔθ) οὕτω τόπος ὡς 
εν ἀλλ᾽ ὡς γίνεσθαί πως ἃ νοεῖ καὶ ὧν αἰσθάνεται---εοπίίηιιες α5 {ο]]οννς: 
-4 Ροΐεπίῖα] γεαςοπ 5 {ουπά ενεη ἵπ ολΙ]άτεη. Ἰλ/Πεη, Ἡούγενετ, 5ίατείπς 

οσειρα{ίοη Ἡ {πε οὐ]εοί ο{ 5εΏ5ε απά γίἩ {πε ἵπιασες ΥΝΥΠΙΟἨ 

Ίεανες Ῥε]ϊπά, 1 5µσσεεάς ἵπ ἱτασκίηρ οιί {πο υπῖνεισαὶ απά ἵπ οο]]εοί- 

Ί]κα ἵπ ἴλα απ]]ςα, 5ο τεᾶδοη Ῥεοοπιες {Π6γειροηΏ ΠΊοτε Ῥρετίεοί ἵπ 
εοτγεδροπάίηρ ἴο ἴπο 5εϊεπίίβο (Πίπκετ. Ῥιαες α (πίπκει, αΠεί 

επάϊης ἴλο ρτοροφί(ίοης οἱ 5είεπος, 5 αΌίε ὮΥ Ἠϊπηδε]{ αἶοπε {ο νγοτ]κ 

οἙ (επι νοιί {λε Πεὶρ οἱ εἰίπειτ {εαςλῖης οἵ Ρταο(ίσε {τοπ ου{5ίάς. 

{λί5 5εοοπά δίασοε ἴ]ε τεαδοη ἶ5 5{1]] Ροίεπίία], (ποισ] 1 ἶ5 ποί 5ο {ο 

Ώης εχἰεηί ας 1έ ννας Ῥτίος {ο Ἰεατηῖης ΟΓ {ο ἀϊδοονειγ. Έοι (λετε 5 

ηέ 4 ἵπ ἵ πον α Κἰπά οἱ εγεδὶσῃί Ρτεν]οιιδΙγ ποπ-εχίδίίης, νΠῖο] 

5 Τ{ {ο ρετοεῖνε ἴ]ε Ίκε απά απ]ίκε, ἴπα 54ΠΠπε απά ἀῑ[ετεπί, ἴπε «οη- 

'απά ἵποοηρταοις. Αί (5 5ίαρε, ίπεη, ἴἩε Τεᾶδοη ἵ5 αΌ]ε {ο (πίη]ς 

Τζος Τ6δΟΏΠ ἶ5 πο οίμες ἴλαπ 15 (πουρφηί5: απά {πας νἨεη Ιέ Ῥεοοπιες 

νε] 1ὲ5 οὐ]οσίς οἱ (λοισηε, ἵέ πηαΥ {ατίλος Ῥο 5αϊά (ο ελίπ]ς Ι5ε]{” 
420) 1ο. ἐπεὶ δ ἄλλο ἐστὶ τὸ µέγεθυς καὶ τὸ µεγέθει εἶναι] Τ]ε ἀῑ[- 

Ῥεΐννθεη {πε εχρτεςδδίοη5ς Ἠστο ι5δεά ας Ῥεεῃπ {Η11Υ. ἀϊδεας5σεά ὮΥ 

πΏιτο (εἰ ένεπες Ἰ{μσει [οι 182δ, ΡΡρ. 457-453). Ῥτασίϊοα]]γ 

Πετεποε που]ά 56εΠΏ {ο αππουηί {ο ἰ(παί Ῥοΐννεεη {πε αὈδίταοί απά {πα 

ΐ6, τὺ εἶναι πι (πε ἀαῑῑνε Ῥεΐης αδεά {ο ἀεποίε {πε εδδεπ{ῖα] απά Ιάεα] 

'οἳ απ οὐ]θοί. Τε ΡρΏταςε ἀεποίες {πε αΏδεπορ οί αΠΥ ἀεβηῖίο 

,. πε εχε]Ιδίοη Οἱ γένεσις, ἴλε εδεεπ{ῖαἰ απἀἆ Ῥετπηαπεηί «Ἠαίας- 

ο5 νλίοῖ πεϊίπες ὄέεο)ε ηοΟΙ ρᾶδ5 ανναγ. Τη αὈσίταςί «οπεερίίοης, 

τάϊηρ]γ, ενα αἀἀῑίοη Οἱ εἶναι πα]κες πο ἀἰ[Πετεπος---εἴτο]ε απά {1ε εἶναι οί 
οἷε ατα Ἰάεπίῖσα|. Τηε Ρῄταςε αεοοτάϊπᾳρ]γ Ῥεεοπιες πποΓθ Οἵ Ἰε5ς εαι- 

ηϊ {ο τὸ τί ἦν εἶναι ; ἵπ {αοῖ, Ατςίοί]ε γνοι]ά 56επι αἰπιοδί {ο εςε ίΠεπι α5 
"οπνετιρ]ε. Ἐτί ν/]]ε εἶναι νητῖΏ {πε ἀαΐῑίνε ἶ5 {ας εππρ]ογεά {ο εχρτεδς {πε 
656Ἡ αὐὑσίτασί παίωτα, ἰέ πιαςε Ὦε φίεαάΙΙγ τεπιεπρετεά (ἴλαί, α5 α5εά 

ελοιί α ἀαῑῑνο απἁ αὐσο]ιίαίγ, ἵέ πθαΏς 5ἱππρΙγ (πα πιαπ[εσίαῖοη, (ἴἶθ 
ετπηίπαίε εχἰςίεπος, ἴλε Ρατίϊοι]ας αξρεοί οἵ αρρ]σαοη. ΤΠε {ο]ονίπς 

55ασε5 αἴε οί μυ να]αα {ος ἀϊδοονετίηπς Ατὶςίιο(]ε’5 π5ε ΟΓ {ια 6χΧΡΓεΣ- 

: Α7εία. Ζ. 15, 1930’ 24, οὐ Ὑίνεται τὸ οἶκίᾳ εἶναι ἀλλὰ τὸ τῇδε τῇ οἰκίᾳ--- 

116. νθ «αηποῖ οοησεῖνα ἴπε ΡρτοάιοίῖοΏ (γένεσις) οἱ α Ίοιιδε ἴπ ία αὈσίταοί 

 αἰπιρ]γ ἵπ ἴἩο «Ώ5ε οἱ α «οποτείε Ιπάϊν]άμα] Ἠουςε. «Λεία. Ζ. 19029) 14, 

οὐ γὰρ τὸ σοὶ εἶναι τὸ μουσικῷ εἶναι οὐ γὰρ κατὰ σαυτὸν εἶ μουσικό. ΌἨΠ (πα 

᾿οἴπει Παπά, ἵη εδθεη{ἰα]]γ αΏσίταοί εοααφήθοηι εε αἀἀῑίοη οἱ τὸ εἶναι πιαΚε5 
πο. ἀπετεπος. ο {{εία. 7. 1, 10373 34, Ττ 5 5αἷᾷ, ὅτι τὸ τί ἦν εἶναι καὶ 

σπ ἐπὶ τινῶν μὲν παὐτόν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν πρώτων οὐσιῶν οἷον καμπυλότης καὶ 

μα καμπυλότητι εἶναι, εἰ πρώτη ἐστὶ (λέγω δὲ πρώην ἢ μὴ λέγεται τῷ ἄλλο ἐν ἄλλφ 
εἶναι καὶ ὑποκειμένῳ ὡς ὕλῃ) ὅσα δ' ὡς ὕλη ἢ ὡς συνειληµµένα τῇ ὕλῃ οὐ ταὐτό, 
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οὐδ' ὅσα κατὰ συμβεβηκὸς ἕν, οἷον ὁ Σωκράτης καὶ τὸ μουσικόν' ταῦτα γὰρ ταὐτὰ 

κατὰ συµβεβηκός. {Ρρ. αἶδο ἠήεία. Ζ. 6, νηετε (οτε 5 5αϊά {ο Ῥο α ἀΠετεηςς 

Ῥείνγθεη ἕκαστον απά Ι5 τὸ τί ἦν εἶναι Ιπ {λε οᾶδε ΟΓ λεγόμενα κατὰ συμβεβηκὺς 

(ποἰάεπίαΙ]Ιγ οοποοπηϊίαπε «οποθρ{ΙΟΠΦ) οἷον λευκὸς ἄνθρωπος ἕτερον καὶ τὸ 

λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶναι: Ὀεσα.5ε, Ἡε αάάς, Ἡ ἴπεγ ννετε {λε 5αΠ16, τὸ ἀνθρώπῳ 
εἶναι απά τὸ λευκῷ ἀνθρώπῳ εἶναι ννου]ἀ Ὃε οηπε απά {λε 5αΠ16, ἐπὶ δὲ τῶν καθ 

ς ον , α Αι 8 3 μα) Εά 4 . 8, Ά Ν 
αὐτὰ λεγομένων ἀεὶ ἀνάγκη ταὐτὸν εἶναι......ἀνάγκη ἄρα ἓν εἶναι τὸ ἀγαθὸν καὶ 

- π - Ὃ λα 
ἀγαθῷ εἶναι καὶ καλὸν καὶ καλῷ εἶναι ὅσα μὴ κατ’ ἄλλο λέγεται ἀλλὰ καθ αὗτα 

καὶ πρῶτα. «ΟΠπραΤτε γη είς ᾖγο. ΠΠ. 5, τὸ γὰρ ἀπείρῳ εἶναι καὶ ἄπειρον τὸ 

αὐτό---α τεπ]ατ]ς τερεαίεά ἵη Ἰεία. Κ. 1Ο, 1966513. 9εε αἶσο ἠείαβήνγα. Ἡ. 3, 

1043) 1, απά /2ε (οεζο, 1. 9. 

4290) 12. ἐπ) ἐνίων γὰρ ταὐτόν ἐστι] Τῃε τὶσΗί ραποίπαῖοη οἱ είς εἶαιςε, 

ΝΠΙΕΠ, {ποις] ΤΠεπιϊδιας Ἠαά 5εεη Ιί5 ἴτιςε πιεαΠπίης, νγα5 5επετα]]γ οοἩ- 

πεοίεά ν{] τὸ σαρκὶ εἶναι καὶ σάρκα, ἶ5 ἆπε ἴο Ττεπάε]εηρατς. ΤΠε ππεαπῖης 

οἱ {πε εχοερίῖοη ἶ5 αρρατεηί {οπι 5ενεταὶ Ῥα5δασες αποϊεά ἵπ {πε ρτενίοις 
ποίε, ρατι]οι]ατ]γ {είαβήνς. Ζ. 11, νηετε εΠῖ5 ἶ5 δαἱἁ ἴο Ἰο]ά ροοά οἱ ΄Πιςί 
5υΏ5ίαηςςς,᾽ οἷον καμπυλότης καὶ καμπυλότητι εἶναι. 

4290) 16. ἄλλφ δὲ ἤτοι χωριστῷ, ἢ ὡς ἡ κεκλασµένη ἔχει πρὸς αὐτὴν ὅταν 

ἐκταθῇ] ΤΠε πιεαπῖης οἱ {Πῖ5 πιιαςί ο (Παί {πο τε]αίίοη Ῥείψεεη 5εῃ5ε απά 

ΠιουσΏί ἵη {με Ῥι]άϊηπς αρ οἱ Κπον]εάσε ἶ5 οπο οί αοβεαί οἵ ἀεστεε, ταίΏετ 

Ώναηπ οἱ δρεεῖβῃο ἀϊβετεποε οΥ Κἰπά. Ἰαςδί ας Ιέ ἶ5 οπε απά {πε 5απης Ἠπο νΠΙοἩ 

5 ΠΟΥ’ εχίεπἀεά απά 5ίταϊσΏί, ηΟΥΝ ετοοκεά απά Ῥεηί : 5ο, 5ἱπα]ατ]γ (Ατὶςιοί]ε 

νυου]ά 56εΠ1 {ο 5αγ) πο πιαίίετ ν/πείπετ {πε οὐ]εοίς οἱ ος Κπον]εάσα Ῥα 

αὈσίτασί ἰταίῃς οἵ οοποτείε {αοΐ5δ, ἴπε {αοι]ίγ τειηαίης {απάαππεηία!]γ πε 

Φ8Π16: ΟΠΙΥ {με 56ΠΏ5ήοι5 δἱάᾳ οἱ ππϊπά ἵ5 ποτ Ῥγοπιίπεπί ΤΠ {πε οπε σ8δε, 

ἴπε ]οσίσα] αδρεοί ἵη {πε οίπετ. Απά ἴπας Τί νου]ά 5εεΠπΙ ΠΠΠΘΕΕΣΣΑΤΥ {ο 

Ρτεςς {πε Π]αςίτα(ῖοη {ωτί]ετ, απἆ αδδίση {πε Ῥεπί Ίἶπε {ο (πε οπε αρρ]ισαίῖοη, 

οἱ οἱ παπά, ἴ]ε 5ἰταϊσΠίεπεά Ίἶπε {ο {Τε οίμετ {αοι]ίγ οί εοσπϊῖομ. Ατκίοῖ]ε, 

ἴπαί ἶ5, ἶ5 Ιπιρ]γ 5αγίησ: Φεη5ε απά Ἐεαᾶςοη, ἴη {ηε {οτπια{ίοη οἱ εχρετίεῃος, 

αἴθ ηΟ ποτε ἀῑδίϊποί απά 5εραταίε {αου]ίε5 ἴΊλαπ ατα Μο Ἰπες, οἱ ΥπΙοἩ (πε 

οπε ἶ5 ΠπΙετεΙγ {πα οἵπετ Ῥεηῖ, ος {πε Πγςί-πιεηίοπεά {πε οἴπει κἰταϊσηίεπεά, 

Ῥυΐ {λε οοπιπιεηίαίο5 Ἠανε σεπετα]]γ ἰτιεὰ {ο εχρ]αῖπ {ο Π]αςίταῖοι {ατίπες, 

αηά τερατἆεἆ {πε ετοοκεά Ππε ας οοττεδροπάίπς υν(Ἡ {πε ρετεερίίοη οἱ 5εη5ε, 

ἴπε εἰταϊρῃί Ἠπε α5 τερτεδεπίῖης {πε «οση](ἴοηῃ Οἱ ΤΕά5ΟΠ. Τῆας ΤΠπεπιίδα5 

(Βρεηρε], Ρ. 177), συνεξομοιοῦται γὰρ (ὁ νοῦς) τοῖς πράγµασιν ἃ θεωρεῖ καὶ ποτὲ 

μὲν ὥσπερ σύνθετος γίνεται ὁπόταν τὸ σύνθετον νοῇ ποτὲ δὲ ὡς ἁπλοῦς ὅταν τὸ 

εἶδος ἐκλαμβάνῃ µόνον. Βπί ἴλε τεπιαϊπάἆες οί Πϊ5 οοπιππεηίατγ ταίπετ ἀερατί5 

{ΓοΠΏ {Πῖς άρα ὮΥγ αἀάϊπς (λαί Ατὶςίοί]ε, ἵπ ορροφ!(ῖοπ {ο Ῥ]αΐο, τεργεδεη!5 

πε αοἰ]ν1{γ οἱ (ποισ]Ώί ὮΥ α Ῥτο]κεη ]ίΠε---γίνεται γὰρ ἀνθ ἑνὸς ὥσπερ διπλοῦς 

τηνικαῦτα ὅταν τὴν ὕλην συμπαρασκοπῇ τῇ µορφῃ. 39ο ἴπαί Τὲ γνου]ά 5εεπι (πας 

Ἡ ἶ5 α5 εο/ΗΦομ2άεα! οί ηα{{ε} αλά 0771 ἴλαί (ΠΙΠβ5, απά ἴπετεῦΥ (πουρηε, ππαΥ. 

ρε Ἰϊ]κεπεά {ο α Ῥτοκεῃ πο, βἰπιρ]ςοῖας ϱἶνες α Ῥ]αϊοπῖο τεπάετίηρ {ο ἴπε 

πηείαΡΠΟΙ ὙΠΙΟὮ 56επης {ατ Τοπ Π]κε]Ιγ {ο Ῥε Ιπίεπάεά. ΤΠε Ῥεπάϊπς ος 

Ῥτεα]είης οἱ {πε πε ἱσηϊῇςς, 5αΥ5 οἱπιρ]ίοῖας, {Πε µέθεξις (πτοιρ]ῃ νπῖςὮ (πε 

οοποτείε οΏ]θοί (τὸ εἰδοπεποιημένον) Ρατιιοῖραῖες Ίῃ 15 Ιάεα] {οτπι: 5ο ἴπαί 
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τὴν τῶν εἰδοπεποιημένων συστοίχων δηλοῖ γνῶσιω' ἡ δὲ ἐκταθεῖσα ὡς 

καὶ ἀκαμπὴς τῆς τῶν ὅρων καὶ τελειοτήτων γνώσεως εἴληπται σύμβολον. 

πιϊ]]ες (ή ΐελ, Ῥ. 492) τενετςες ἴ]ο οτάίπατγ αρρ]σαίίοη οἱ ἴπα ἔννο 
5 ΟΓ Ἰπες πιεηί]οπεά. Τῃε σίταὶσ]ί πα, Ἡε (Π]η]ς, τεργεδεηίς ἴθ ας- 
᾿ΟΓ 5εῃ5ε α5 Κπονῖηρ (μίηςς ας ἰ5ο]αίεὰ ρατίιῖοι]ατς, Ιπάϊνιάια] απῖίς; {πε 

ἔ ος Ῥτο]εη πε τεργεδεηί5 {λε πιοάς Ιη γυλῖοὮ ἔπε παῖπά ε2/1ῤευες απά 

5 ἰοσείμει 15 5εηδιοςς ἵπιασες Ιπίο α εΟποεβέ ἴπἈτοιρλ οοπιρατίδοη. 

| Ἶε τείει» αοοοτάΙπϱ]γ {ο {λα πιθίαρΒος οἱ {νε ἀῑδοτάσταά Ιΐπα οἱ 5ο]άϊει5 

{. «4αὐ. ΤΠ. 19) α5 επιροἁγίηρ ἴἩε 5απιθ οοποθρίίοη. 

Ῥοππείμίης οἱ Ῥονν]]άεγπιεηί «ΟΠΠ85 Προπ οπε {π {ης πηϊεσί οἱ {πεςα ἀῑ[[ετ- 

{ Ιπιετρτείαίίοης. Τεϊολπι]ει”ς νῖενν νγου]ά Πατάϊγ 58επι {ο 5μ1ΐ (Ἡε {αοί5, 

50 {ατ α5 Ατὶςίοῖ]ε ἵπ ἔ]λε Ργεςεηί οΠαρίει 5αγ5 τί] οἵ ποίμίηπς οἱ ἔἶιε ν/αΥ ἵη 

πνλίο]ν ελα πηῖπά αγι]νες αἲ ϱεπετα] ἰάας ὮΥ αὐφίτασίίοη απάὰ σεποτα]ἰζαϐίοῃ. 
ηε νου]ά αἰπιοδί 5εεπῃ τἰσΏί 1η τεσατάίης {πε Ῥεηί πε ας οοττεδροπάϊΐπς 

1ο. πε οἵ πε {αου]ίγ---ἴπε ποή-δεησιοις {αου]ίγ. Απά ἴἩα πιεαπῖησ ψου]ά 

Ίλμετείοτα 5εεπῃ {ο Ῥε ἴἶναί 5εΏ5ᾳ απά Γ685ΟΠ 5ίαπά {ο οΠ6 αποί]οχ ἵπ οορηἰ(ίοΏ 
5 ἵνγο Ῥτουθδςες, οί ν/Ώῖε] {πε οπε σοε5 ἀῑτεοι]γ αἲ Ι{5 οὈ]θοί, νεγεας ἴμε 

οἴμετ τείυτης προη Πδε]{, ΤΠο παπά, ἵπ οἴμαει Ὑνοτάς, ἵπ Κπονίηςσ «οποτείθ 

“ΡΒΕΠΟΙΠεΠΕ, Ργοσεεάς ἀἰγεςί]γ {ουνατάς Ιΐ5 οὐ]θοί5: ἵπ 15 Κπον]εάρε οἱ ἴ1ε᾽ 
Ἰάεας οἱ οὐ]θοίς 1έ τείατΏς Ῥαεῖς προ ἰῑδε]{--ε Ίκποινς ἴλεπι οπ]γ {Ἡγοιρ] 

Ά ππεπία] «αἴΕεΡΟΤΥ, απἀ ἴνας τεοορηϊζες Ι5ε]ί ας αχἰδίῖηρ ἵη {λπίησς. ἸΊπ 

5εη5ε, ἵη οίμετ Ἰνοτάς, {πα παπά απά ἴε οὈ]εοί Ιο αρατί---α 5ἰγαϊσΏί Ίπε 

Ίεαᾶς ποπι οπε {ο ἴ1ε οίμετ, Ῥιί ἴηετε ἶ5 πο πΊθαης5 ΟΙ ταἰιτηϊης {ο {πε πηπά ; 

1η τεᾶσοη 11ε οὐ]εοί ο Κπονν]εάσε, {πε εδ5επίϊα] Ιάεα, ἶ5 Ιδεὶί ταιἰοηα], 5ο 

-αλαί τηε πιπάἁ είς ῤον είς 
ο 8 δ. 4290) 1δ. πάλιν δ ἐπὶ τῶν ἐν ἀφαιρέσει ὄντων] Ἐος Ατὶςιοι]ε νθύν 
᾿.οἳ αὐσίταοί (απά ρατεοι]ατ]γ πιαίμοπιαιἰσα]) άεας, 5εε ἴἩε ἠείαβήγ». Κ. 3, 
΄Ἱού1"2δ: ᾖἈ/γο. Π. 2, 194"1ο: Αοςή. «παΐ. 707. Ιπ ἴἶα Ῥτεδεηί Ρᾶδδασα 
"ελα εἰταῖσΏι Ἱέηε ἶς τορατὰεἆ ας ασἰια]]γ εχρτεςφεά, απά ἶ5 {Πετα[ογα οοπρατεά 

νητη ἴἩε σίµον νλίος 5 Ατὶςιοί]ε ἰγρίσαὶ Π]αςίταίίοη οἳ {Πα οοποτείθ. 
5εε ἠ/εία. Ε. 1, 10257 30, τὸ μὲν σιμὸν συνειλημμένον ἐστὶ μετὰ τῆς ὕλης' ἔστι γὰρ 

'τὸ μὲν σιμὸν κοίλη ῥίς, ἡ δὲ κοιλότης ἄνευ ὕλης αἰσθητῆς. 
ο 429” 19. μετὰ συνεχοῦς γάρ] Τ]εςε νοτάς οί οοισθε 5ἰπιρ]γ αχρ]αίη ΥΝἩΥ 
1 15 Ὠναί λα εὐθύ «η Ῥε Ιάεπιϊβεά γη] τὸ σιµόν, νΙχ. Ῥεσαιςε Ιέ οοομρίες 

9Ρᾶοςε απά ἶ5 οοπ{ίπιοις. 
ο 42920. ἔστω γὰρ δυάς] Τί ννου]ά 56επι αἰπηρ]εσί {ο απάθιδίαπά {μεσα 

ο νοτᾶ ἵπ [ο ΊΥΑΥ νηίοἩ Τεϊομπιϊ]]οτ Ίας 5ισσεςίεἀ. Αεοοοτάίησ {ο {λί5 
Ἰηίετρτείαίίοη {πε δἰταὶσΏί Ίϊπε 15 βιςί οἱ αἲ] α οοποτεία επιροάἰπιεηί οί απ 

Ίάεα, Ἰηδί α5 5ηιΏηοδεά ἶ α οοποτείε εππροάπεπἰ οἱ Πο]]ονηες: Ῥιΐ, 

᾿Φεσοπα]γ, α5 εοπεεϊνεά ἵπ Τίς εδεεπίίαΙ Ιάθα Τὲ ἶ5 δοπηείπίηπσ ἀοτεηί {Τοπι 

“ππετε εοπΏημους . εχίεηί, απἁ αξ 5ος Ιὲ ἶ5 αἰπιρ]ε ἁια]λίγ--ίπαί ἶ5, (πε 

αὐὈδίταςί οοπεερίίοη ο {πε σιταϊσηΏί Ἰπε 5 {λαί οἱ 5οπιεϊηῖηςσ Ῥείν/ίθεη ἔννο 

Ροϊηί5, απά «οττεδροπαΐηρ νε] ἁμα]ίγ. Απά ἴ]ε ἔοτος οἱ {πε οοπΙρΕΓΙ5ΟΠ ἶ5 

πε, α5 Τεϊομπιὔ]]ες εχρ]αῖης, ἴλλαί, ]η5ί ας ἵπ {ος 56η5ιους5 5ΡΊΕΤΕ, ἵε Ἠανε 
οὔ]εςίὑυεῖγ ἴἶινε εοποτείο σάρξ, απἀ ἴλε “εἶάεα οἱ Πε5ι” αρρτελεπάεά οεό- 
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7εο(ζυεῦγ ὮΥγ 5επΏ5ο, απά ἴἶια σεπετα]2]ης {αου]ίγ τεδρεςο(ἰνε]γ, 5ο ἵπ ἴπα Πε]ά 

ΟΓ ππα(μεπηαίϊσ5, νε Ἠανα {πε ἰπηρί]ε 5ίταὶρΏί Ἠπε, απά (λε αὐσίιτασί Ίάεα ο 

εἰγαϊσηίηεςς αρρτεπεπάςά ὮΥ ρεοπηείτίσαΙ Ἱπίμίῆοη οἩ ἴπε οπε Ἠαπά, λα 

ΙΠΟΙΥΘ 6εποεία] ατ](Ώπείῖσα] ΙπίιΙίίοη οἩ {Πε οίΠες, 

429)21. καὶ ὅλως ἄρα ὡς χωριστὰ τὰ πράγµατα τῆς ὕλης, οὕτω καὶ τὰ περὶ 
τὸν νοῦν] ΤΗἱ5 θἰπιρ]γ ππεαης {λαί ]αδί α5 οῬ]εοίϊνεΙγ νε απ ἀῑδιπριϊςηι 

Ῥείνεεη {16 {ογπ απάἀ {πε πιαίίετ ος οοποτείε (μίηπς5, 5ο 5αβ]εοίϊνεῖγ νε σαἩ 

ἀταιν α ἀῑδαπεοίίοη Ῥείννεεη {ποιρηί ας Τί αρρ]ίες Ι{5ε]{ {ο 5εηδίρ]ε ΡΠΕΠΟΙΠΕΠΑ. 

{πεπηδεῖ]νας, Οἵ {ο {ο εδεεπ/ἶα] «οποερίῖοη οἱ ίηπεδε ΡΠΕΠΟΙΠεΠΑ, τα 

δο. 429022. ἀπορήσειε ὃ ἄν τις, εἰ ὁ νοῦς ἁπλοῦν ἐστὶ...πῶς νοήσει] Τηε 

αιεςίῖοη Ἠετε ταῖσεά ὮΥ Απὶςίοί]ε 15, ἨοιΥ οἩ ἴπε Απαχαφοτεαη εοποερίίοη οἳ 
ΓΕΒΦΟΠ 5 5οπηείΠίηρ ἰταηδοεπάεπί απἀ αποοπιβίπεά νη( οίπες {π]ηςς, ἶ5 ἴηο 
(πϊη]έίηςσ οἱ {Πίησς Ροδδίρ]εὸ Έοτ (ΠΙηκίης, Απὶσίοί]ε σοες οἩ, Ἱππρ]ες «ΟΠΙ- 

ππιπΙίγ Ῥείνεεηπ 5αρ]εοί απά οδ]εοῖ---ἶαί ἶ5, ἱπρ]ίες α δίαίε οἱ επίηρς Ἰᾳδί πα 

τονοίςε οἱ {Ππαί Ιπνο]νεά 1π {1θ {ΠεοΓγ οἳ ΑπΠπαχαροταδ, Απά αἱοηρδίάε η] 

τηῖ5 ποοεδς!{γ οἱ τερατάῖης (ποιρΏί α5 α ΚΙπά οἱ πάσχειν νΠ]ο]Ὦ ἵπαρ]ες οοπῃ- 

πηιηΙέγ, Ατὶςίοί]ε Ραδ5ες (ὁ 10) {ο αποίπει {αοί ΥπίςσὮ τεφμίτες ἴο Ῥε εκ- 
Ρἰαϊπεά, ἴε {αοί, νἱ7. εναί (λουσ]Πί Ι5ε]{ «απ Ὦε αη οΡ]εοί οἱ {ποιςηί, Απά 

Ίε υνου]ά 56ΕΠΠ {ο ππεαη {παί 1 15 ]ηδί Ιη [πμ 5εεοπά ελατασίετὶδες οἱ ους 

ἰπουιρφΏί (λαί νε πηιςδί απά {ο 5ο]αίοη οἱ ουχ ἀἰβιοι]γ. Έοτ εἴίπει, Ἶε 

αἴΡ165, ἰλοαςΏί πιςδί Ῥε (Πϊπ]καὈ]ε Ὦγ απά {Ἡτοιρῃ Ιδε]έ, απά ἴπεη 5αρροξίης 

ονετγ οὐ]εοί οἱ {ποισηί {9 Ῥε Ποπιοδεπεοις, Με πηαδί τεάιοε οίπετ {πίηςσς {ο 

{πουςΗί, ος 1{ ποί {πας (Πίπκαβ]ε ὮΥ Ι{5ε]{, πο πηαςί τερατά {ας ἀετινίηπς 5οπηε 

Ἱηργεάϊεπί {ΓοΠ1 {Πίησς υνλ]ο] πακες 1{ (Πη]καδ]ε απ Ιπιε]]Ισίρ]ε α5 {Πεγ ατα, 

Ῥαϊ ( τ1) Ατὶκἰοί]ᾳ σοε5 οἩ {ο τε]εοί Ῥοί] οἱ {πεςα α]ίετπαίῖνες, απά ν]λουέ 

εἴίλει τεάιοίης πιαίίετ ἴο {λοαρφ]ηί, ος {ποιρΏί {ο πιαίίετ, Ιηδίὶδί5 5ΙΠΙΡΙΥ οἩ 

ἴπο Ῥτεδεπος ΟΓ 50Π16 ΟΟΠΩΠΙΙΙΠΙΙΥ (κοινόν) Ῥείννεεη {πε ἴννο. ϐΡ. ἴπε Τηίτο- 

ἁποίίοη, ΡΡ. οἱ, οἵ]. 

δ 11. 420)29. ἢ τὸ μὲν πάσχειν κατὰ κοιόντι] Τ{ς πηδαἰδ[αοίοτίπεςς ος 

είς εἶαμςε ἵ5 νετγ ενἰάεηπί, απἁ α ποῖ αηγοαδοπαβ]ε φασσεςίίοη πνου]ά Ῥε {ο 

τεΠηοΥε Ιέ αἱιορείπες ἔτοπι {1 {εχί α5 ῬτοδαβΙγ α τερείϊῄοη οπῃ 429’ 25. 

Ατἰςίοί]ε’5 εχρ]απαίῖοη ν/ου]ά {πε Ῥε {ο {πε ε[εοί (]αί τεβδοη {ο Ῥε ἰπουρΗΐ, 

τεαιῖτεςδ {ο Ώανε «οπιροιπάεά πί 1 5οπιε εἰεπιεπί ΟΓ οαίεβοτγ υπο 
τεηάετς Τε Ιπίε]ΗβΙδ]ε 1Π ἴΊε 5αππε ν/αγ α5 οίπει ἴπίηπσς. Τῃε ν/οτάς ΠΙςἩ 

{οἱ]ον ατα ποί {θε {τοπι ἀΠοιμίγ εἴίπετ, Ὁςια]Ιγ διῄρηται Ίας Ῥεεῃ τεαά: 

Ῥαΐ (πε Α]άῑπε τεαάϊης, διὸ εἴρηται 566ΙΠ5 ἴο βΡῖνε α 5ἱπιρ]ετ ππεαηίης, 

Τουκίτῖς γνου]ά τεαά : ἢ τὸ μὲν πάσχειν καὶ ποιεῖν κατὰ κοινόν τι γίγνεται, ὁ δὲ 

νοῦς, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, δυνάμει, κ.τ.λ. 

ᾧ 12. 4390"2. αὐτὸς δὲ νοητύς ἐστιν ὥσπερ τὰ νοητά] (ΟΡ. ήείαβήν», Δ. 7, 

10720 20, αὑτὸν δὲ νοεῖ ὁ νοῦς κατὰ µετάληψιν τοῦ νοητοῦ' νοητὸς γὰρ Ὑίγνεαι 
- 4 - 3 Ε - 

θιγγάνων καὶ νοῶν, ὥστε ταὐτὸν νοῦς καὶ νοητὀν. τὸ γὰρ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ 
τῆς οὐσίας νοῦς. ϱΡ. 107535. 

43035. τοῦ δὲ μὴ ἀεὶ νοεῖν τὸ αἴτιον- ἐπισκεπτέον] Το ἴἶλε αιεσεῖοη μας 

ταῖδεά, Απςίοί]ο ννου]ά 5εεΠι {ο Ρίνε πο «έγεοί απΏδνετ. ΤΠε εχρ]απα[ίοη 

υνΏῖοἩ νε πημδί 5ΗΡΡΙΥ ἶ5, 5αγ5 Καπιρο, {λμαί {πε Ιάεας (Το {εὔσε) νηοιί 
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: ΤΕΑΣΟΠ ἶ5 ππαδ]ς {ο ἐλ]π]ς ατα ποί αἶνίαγς Ῥίοδεηί, απά {Πῖς Ῥθοαιδα 
{, ἴπε οἵσαη οἱ {ηε ρετεερίϊῖνε 5ο] ἶ5 οχροφεά {ο {πε Ιπῄπεποες ος 

4γ, απᾶ ἶ5, α5 Ῥετίσμαβ]ε, Παβ]ε {ο εχλαμςίίοη. ἘΒαϊ {νε τεα] αΏδνεί ἶ5 
ΙΥ εοπίαϊηεά ἴπ {πε {ο]]ονίης νι, 439323, ννηετε 1 15 5ΏεννΏ Όλαί 

εαί]νο θες αἴτυαγο ελ]η]ς. 

«ΗΠΑΡΤΕΕ Υ. 

'. εμαρίει οοπίαϊῖης Ατςίο(]ε΄ς ΤΠεοτγ οἱ α οτεαίῖνε Ἐεαδοη α5 ΑΠ 
το πο ἀπ Πει]{γ ταῖςεὰ Ιη {πε Ρρτεοεάϊπςσ ολαρίεγ-- Ηοι ἄοες (πουισ]ί 
10] Ό Κπον επῖπσς (εἶνε Ἱτταίϊοπα]). Νε πιαδί, Ατίσίοί]αε ροῖηίς οιί, 

α Ῥεύνοςῃ α λουρ]ί ΙΟ Ῥεσοπιες αἱ] (Ππίπςς, ἃπά α ἴπουιρῃι 

Ορ. Ιπιτοάας!Ιοη, Ρ. εἶν. 

430313. ἀνάγκη καὶ ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν] Τί 5 ουνίοις {ποπι {5 

5ίοΐ]ε” εοποερίίοη ἆοες ποί, ἱπππιεάϊαίε]γ αί Ἰεασί, τείετ {ο αηγίμίης 

ος {ταηςοεπάεπηία]. 
15. τῷ πάντα ποιεῖν...οἷον τὸ φῶς] ϱρ. Ῥ]αϊο᾿ εοπιρατίσοη οἱ {ἶα 
-ο{ ἴμε ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ἵπ {πε Ιπίε]εοίια] γνοτ]ά {ο ε]αί οΓ {]νε 5αη Ίπ ία 
Ἑ πνοτ]ά--Κεῤμόδίο 5098, τὸν ἥλιον τοῖς ὁρωμένοις οὐ µόνον, οἶμαι, τὴν τοῦ 

δύναμιν παρέχειν φήσει», ἀλλὰ καὶ τὴν Ὑένεσιν καὶ αὔξην καὶ τροφήν, οὐ 

ν αὐτὸν ὄντα. πῶς γάρ; καὶ τοῖς ο αβήρώο τοίνυν μὴ μόνον τὸ μα 

αι φάναι ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ παρεῖναι, ἀλλὰ καὶ τὸ εἶναι τε καὶ τὴν οὐσίαν ὑπ᾽ 

ν αὐτοῖς προσεῖναι, οὐκ οὐσίας ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ, ἀλλ᾽ ἔτι ἐπέκεινα τῆς. 
ίας πρεσβείᾳ καὶ δυνάµει ὑπερέχοντος. 
3018. τῇ οὐσίᾳ ὢν ἐνεργεία] ᾿Τουφίτϊ]ς οοπ]δοίιτες ἐνέργεια, 8π α]ίοταίΙοη 

δείς τιά οἱ {ια ανκννατάηπεςς οί α ἀἆοιδ]ε ἀαΐῖνε, Ῥαί 5θεπῃς οἴπειννίςε 
4 ἴοτ, ΤΠε ἀαῑϊνε πο Ίεδ (παπ (πε ποπιϊπαίίνε ἀϊδμησιίσηες {πί5 

οπ {οπι {Πε ραδδίνε τεοερίῖνε τεαδοΏ, ΥΠΙ6Ἡ, α5 Τουφίτ]ς 5αΥ5, ἶ5 τεα]ζεά 
αἱ {αΐης {ο ἐνέργεια οπΙγ απάςτ {]ιε αοίῖοη Ο {11 νοῦς ποιητικός. 

2. 439"19. τὸ δ) αὐτό ἐστιν ἡ κατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγµατι...ὅλως 

οὐδὲ χρόνφ] Τ]εςε 5απηε νγογάς ατε τερεαίεά αἱ ἴπε Ῥερϊππίπρ οί ομαρίετ 7, 
1" ---3, απά ἴ]ε αμεδίῖοη αγίςες, ἴο ΝΠΙεὮ οί {Πε ἔννο ΡαδδαΡες ἆο ἴΠεγ 

Υ Ῥε]οηπρ. Ίλε Ἰανε Πατά]γ ἴ]ιε ἀαία {ος αηδινετίης {λε αιεςίῖοη, ΙΓ 
6 5Ἴρροςε {λαί {πε Ρογελοίοςγ ἶ5 πιαϊη]γ ἴ]ε Ἱεείατε-ποίες εἰίπει οἱ Ατὶκίοῖ]ε 

Ἠϊπηδεϊέ, οἵ οἱ Πΐ5 αιά[ίους, 1ὲ ἶ5 Ῥετίεοί]γ εχρ]οαΡ]ε ν/Ἡγ Ἡςε 5Ἡου]ά Ἀανε α5θά 
6 ννοτάς ἵπ ἐ]είς Ῥγεδοπί οοηἰαχί, απά αἶδο Ἠανο τερεαίοά {Ἡαιη ας ΙΠίτο- 

{ο ελαρίετ 7. ΤΠε Ραδδασε ἵπ 15 Ῥτεδεηί οοηπίεχί νου]ά 5εεπι {ο 

Ἱπθαη ἴἶναί ἵπ ἴε Ιπάϊν]άια] (ἐν τῷ ἑνί) νε ρονει οἱ (ήπκίπρ Ρτεσοεάες α 
ο οοδοίο1ς Κπον]οάρο ος {πε απλαίε εαίεροσίος οὗ νΠΙς] αἲἱ (Πποιρῃί ἀερεπάς. 
᾿Ὑεῖ ναί 5 Ἰαδί ἵη (Πί5 ογἀετ οἱ Κπον]εάρε, ἶ5 Βτςε 1η {πε οτάετ οἱ παϊΐιτε : 

ο απά 5ο {αχ ας ἴλὶς ἶ5 ἴἩε σα5ε, ἴ]ε νοῦς ποιητικός, α5 ἴθ. ἐλοισ]ιξ νυλῖοὮ πια]Κος 
ο νε νοτ]ά εήη]καβ]ε, 15 αΊνναγς ΡτενίοιιδΙγ Ργεςεηί. 
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43032]. ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνφ] ΤῬΠΙΙοροπιι5 ποίες, τινὰ τῶν βιβλίων ἔχουσιν 

ὅλως, τινὰ δὲ ἅπλως. Τῃπετε γνου]ά 56εΠ1, Ἠονγενετ, ἴο Ὦα6 πο νατία{ίοης ἵπ ἴπε 
τεαάίης: Ῥαΐ αἲ ἴηο 5ᾶπ]ε {π]Ε, ὅλως πηιιδί Ῥε (αΚκεπ ας απϊ(]είῖο {ο ἐν τῷ ἑνί, 
απᾶ, {λετείοτε, Ῥτας(ἰςα]]γ εαι]να]εηί ἴο ἅπλως. (Ορ. Ῥμίοροπι5: εἰπὼν ὅτι 
ὅλως δ᾽ οὐ χρόνῳ ἀντὶ τοῦ ὅλῳ κόσµῳ καὶ ὅλως ἀντὶ τοῦ ὁλικῶς καὶ κοσμικῶς. 

439822. ἀλλ᾽ οὐχ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δ οὐ νοεῖ] Τουκίτι]ς ετε τεπιονες {ηε 

περα(ἶνε, απά τεβάς, ἀλλ᾽ ὅτε μὲν νοεῖ ὅτε δ᾽ οὐ νοεῖ. Ἠῖς5 στουπάς {οἵ ἴλπῖς ατε, 

βτςί, ἴλαί ἵη 4393 5, Ατὶδίοί]ε ας σαῖὰ νε πιςί Ιηνεςί]σαίε (Ίε ΤεδοΟη, τοῦ μὴ 

ἀεὶ νοεῖν, 56οοπάΙΥ, ἴἨαί «ΟΠΠΠΠΟΠ 56Ώ5ε ταφιίτες 1έ (6 αιῖς οπΊπῃ ἨοΠΊΟ 556 - 

Ρυίΐεί 5επ]ρεΓ οοσί{ατε»), (ΠΙτά]γ, ἴλαί {πο περα!(ῖνε ἶ5 οπη{εά ἵπ οπε Μο. ἨΝ. 

Απά Ἡο «οπο]αάες αοσοτάἶπα]γ, {μαί {πο ταδ] Ιπίεγρο]αίίοη οἱ ἴπε πεσα(ἶνε ἶ5 

ἆπε {ο ἴπα ὅ πιαά δγποτείϊςπι οἱ Ῥ]αϊοπϊδί5, ῬΒιί {ο 5εοοπά οἳ Τουριτι]ος 

τ6αδοης ΥΙ]] οΠΙΥ ταῖςδο α 5πη]]ε Ίη {ηοςδε ασομ5ίοπιεά {ο ππείαρηγκίσαὶ (ΠπουρΏί: 

Όια ελ]γά οη]γ 5Ώεννς {λαί 5οπΠο οοργἰ5ί απάριδίοοά {πε Ῥα5δασε α5 ΠΗ]ε α5 

Τουφιτς Ἠἰπιδε]{: απάἁ ἴλα Ετοί οΠΙγ Ῥτονες (αί Τοτσίιτῖς ππἰδαπάφιδίοοά | 

Ατἰςιοί]ε΄5 οοποερίῖοη Οἱ {Πε Ρίαςε οἱ α εΓεαίῖνε ΓεᾶδοΏ 1π ἴπε Ἠπππαῃ πη]πἁ, 

Ατὶσιοῖ]ε 15 ]αδί αηδιγοτίης Ίετε {πε ἀἰβιου]ίγ ταῖδεά ἵπ 43οἳ 5. ΛΗΥ, Τξ ννας 

ίπετε 5αἱἀ, ἀοπἜ νε, 1 (πουρῃί ἶ5 Ιάεηίίσαἱ νν]Ἡ (πε οὐ]εοί οἱ (ποιρ]ε, αἴνναγς 

επίπ]ς Απά ΠΟΥ 6ΟΠΠΕ5 ἴἩε αΠΦΥΥΕΤ. λε ἆο αἶναγς είπ]ς---ἴπε νγοτῖς οΕ 

(ποισΏέ νο] πηα]κες {ηε γ/οτ]ά εχἰδί, «8η Ώηενετ Ῥε 5δα5ρεπάεά {ος αη Ιηδίαηί 
--να ἀοπ (λπίπ]ς αἲ οηο (πια, αὈδίαίη {Τοπα (Πϊπκκίησ αἲ αποίπετ πα ; Ῥμτ, 

απά Ἠετε «οπηες {πε Εατίμετ εχρ]απα[ΙοΠ---οὐ μνημονεύομεν---ἴἉε ρτοςεςς ἶ5 οΠπε 

ανΏίςἩὮ ἶ5 1 ἴΠε πΙαῖη 1/10Ο2Φἱο15, απά ο8Ώ, {πετείοτς, ΌΠΙΥ Ῥὰ Ῥτουσ]ηί ουί 

Ῥγ τἴμαί εΠοτί οἱ ππεπία] απα]γαῖς, ν/ηὶοὮ {εν Ῥεορία οατε ἴο Ἰηαίκ6, ϱρ. 

Ῥμί]οροπι5: οὐ γὰρ τὸν ἕνα τῷ ἀριθμῷ νοῦν λέγομεν ἀεὶ νοεῖν ἀλλ᾽ ὅτι ἐν ὅλῳ τῷ 

κόσμῳ ἀνθρώπινος νοῦς ἀεὶ νοε. Απᾶὰ πο ἁοιδί {πε Ῥ8δδασε εοπϊαϊης ὮΥ 

Ἱπιρ]ίοαίοη, α οπ(οίδπι οί Ῥ]αίο᾿5 {ΊεοΓΥ οἱ ἀνάμνησις απἀ 5 οοχο]]ατίες. 

Ατὶκιοί]ε, Π]κε Ῥ]αΐο, ἶ5 πιαϊηίαἰηίης {πα εἰετη[ίγ οἱ (ποασηί : Ῥαΐί ππετεας ἴπε 

Ιαϊτει Ἠε]ά {Παί αἲ] Ιπον]εάρε οἱ ἴε Πιπάαπιεπία] οαἰεροτῖες οἱ ἴπε τηῖπά, 

ας ἴμε τεδι]ί οί τεπιἰπίδεεπος απά τεςοο]εείῖοηπ οἱ α Ρτε-εχὶσίεπί φίαίε, 

Ατὶκιοί]ε Ώετε τοιπά1γ ἀεηίες ίΠε ΡροδδΙΡ]Π{γ οἱ 56] απ αοί οἱ ΠΊΕΠΠΟΓΥ. 

4390325. καὶ ἄνευ τούτου οὐθὲν νοεῖ] Ἱτ ἶδ α αιεςίίοη γπείπαει πα ποπηῖ- 

ηδίινε Το νοεῖ ἵ5δ ἴηε νοῦς παθ. Οἵ ἴλε νοῦς ποιητικό. Τακῖπρ ἵξ 45 νοῦς 

ποιητικός, αηΏᾶ απάειδίαπάϊηπρ ἄνευ τούτου, α5 εφιϊνα]εηέ {ο νοῦ παθητικοῦ, ἴπθ 
πλεαηίης ψ]] Ῥε (παί νε Ἰανοα πο τεςο]εοίῖοη οἱ {πε α 271ογέ ννοτ]ς οἱ ἴπουρηί 

45 4η εἴετπαί] ρτε5αρροδΙἴοη ο{ ουχ Κηον]εάσα, Ῥεσαμςδε ἴπε οτεαίίνα ΤΘΑΣΟΠ 

ΥΥΠΙΟἩ πηα]κε5 απἆ «οπίαἶη5 ἴηεςε σἆ 27107 απἁ εἰετπα] (ταίῃδ ηενετ αρρ]ίες 

1:5ε]{ {ο Ιπίε]]εσοίια] ννοτ]ς εχοερί {Ἡτοιρ]ι απά ν (λε 5ι]εοίῖνε ρτοσεδςες ος 

οορηΙτίοη ΝΠ]ο] ΡετίδΏ νή(Ὦ {πε Ιπάϊν]άμα]. Απ ἴῑί5, 1 πιαςί Ῥε 5αἰᾶ, σῖνες 

ο 5α{ἱ5{αοίοΥΥ ἱπίετρτείαίίοη {ο {πο Ῥαδδασθ, Ῥιϊ Τὲ 8εαπης αἰπιρ]ες {ο ἴαῖκα 

νοῦς παθ. α5 ἴπε 5υβΏ]εοί: απά {ο ἀπάειδίαπᾶ ἴηε πιεαπῖηρ {ο Ῥε ἴπαί Τε νοῦς 

παθ. οβΏηποί ρῖνε {Πί5 6εηςε οἱ εἰεγηϊίγ απἀ Ιππιοτία]{γ, Όεσαιιδε ἴε 15 Ππαϊτεά 

ιο ἴ]ε Π{είίπιο οἱ ίμε Ιπαϊν]άια] (φθαρτός), απ ἵ5 αἰτοσείπει οἳ α τε]αϊϊνε 

ἀερεπάεηπέ οἸατασίε---πενει Ῥεΐπςρ αΌ]ε {ο (λἰπ]ς απἀ σαΐπ εχρετίεπος αρατί 

{τοπη {ηε Ροδδεδδίοη ΟΓ {πε α {21ο εοπάϊ(ίοης οἱ ους Κπον]εάσε. Αποίηες 
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ΓΑΤἱΟΠ ννου]ά Ῥε {ο τερατὰ ἄνευ τούτου 35 οᾳινα]επί {ο ἄνευ τοῦ 
'απά (παηφ]αίε {]ε εἶαιςε ας {οἱ]ονγς---ἴἩε τεοερενε Τεᾶ5δοΏ Ρετίδµες 

ε Ἱπάϊνιάπα], απἀ πενετ ἐπίπ]ςς οἵ {ογτη5 αη εχρετίεηος νν]λοιέ Ῥο- 
σ 5αῦ]εοί {ο ελί5 ρετῖςσηαβ]ε οοποοπηΙ{αηΐ, 
ια Τπιτοάποίίοη Ία5, ἵε πιαγ Ὦο ἨἩορεά, οχρ]αϊπαά {Πο 5εΏςε ἵπ ΙἨΙοἩ 1 
ἵαπά Απο] 5οπηεν]αί [αρπιεπίατγ οοποερίοπ οἱ α οτραίίνα 

2Ώ απά ἵ5 ρ]αςε ἵπ εχρετίεποε. 1 οπΙγ τεπιαΐης {ο 5αρρ]επιεηέ ἴε 
. Δεσουπί ρίνεη ἵπ ἴἩο Ιπίτοάιοβίοη οἱ {πα ἀϊνεισεπί νίεννς υνἨ]ο] 

πἰαίοις Ἠανε Ἰε]ά τεδρεοιῖηπς Ατςιοι]ε ν;οτάς, Ὦγ αἀάϊποσ 5οπΠε 5Ώοτί 
οΏ5 {ΤΟΠΙ {λε νυτίῖεγς {Πεπηδε]νος. 

οοβήγακές’ νῖονν ἶ Ῥτεδεινεά [ος π5 ἵπ ΤΠεπιϊσεις (οοίαγ 

σε], Ῥ. 198). Ἡε ταῖδες {πο αιεδίίοη ἵπ ναί 56ηΏ56 {1ος νοῦς ἶ5 ἔέωθεν 

5 εί συµφυής, απά ΑΠ5ΙΝΕΙ5: ἀλλὰ τὸ ἔξωθεν ἄρα οὐχ ὡς ἐπίθετον ἀλλ᾽ ὡς 
᾽πρώτῃ γενέσει συμπεριλαμβανόμενον θετέον. Ἡε τερατὰς ἴ]ια (νο {οττης οί 
η α5 υπῖ(εὰ ἰορείμει ἵη ἨμΠ]αῃ ΤΕΑΦΟΠ (μικτὸν γάρ πως ὁ νοῦς ἔκ τε τοῦ 

καὶ τοῦ δυνάμει), αΏά εχρ]αῖης ἀε]αςίοη απά {οτρεία]πεςς ας ατἰδίηρ {ΓΟΠΙ 

ο ΟΥ {ἶιε ἴννο. (ΟΡ. Βταπάϊς, (σενολέολέε αἲ. ΡΛἐΙοεοββέε, ΤΠ. 1. Ρ. 255.) 
ΟΠ {πε οίπει Ἠαπά, 5εεπῃς {ο τερατά ἴΊε οτεβίῖνε τεᾶδοη αν 

: 6 ουρετηαίαταὶ απά Εούχκο, Η. 14, 1248325 : τὸ δὲ ζητούµενον τοῦτ᾽ 

ἰστί, ν ἡ τῆς κινήσεως ἀρχὴ ἐν τῇ ψυχῦ. δῇλον δή, ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ θεὸς, καὶ 
κ. κινεῖ γάρ πως πάντα τὸ ἐν ἡμῖν θεῖον. 

αμαεγ νιενν ἶ5 {ο α 5οπηεν/]αί 5]πιϊ]ατ εβεοίι. Τ]ε {οἰ]ονήπρ Ρα55αΡε 
οἴεὰ {τοπι Βτεπίαπο εχρἰαῖης Π5 {Πθοιγ. ᾖ2ε 41ήγ1. Ε. 144: τοῦτο δὴ τὸ 
τε τῇ αὐτοῦ φύσει καὶ κατ ἐνέργειαν νοῦς, αἴτιον Ἰνόμενον τῷ ὑλικῷ νῷ τοῦ 

υτὴν πρὸς τὸ τοιοῦτον εἶδος ἀνοφορὰν. χωρίζειν τε καὶ μιμεῖσθαι καὶ νοεῖν καὶ 

» ὀίλων εἰδῶν ἕκαστον καὶ ποιεῖν νοητὸν αὐτὸ, θύραθέν ἐστι λεγόμενος νοῦς ὁ 

ός, οὐκ ὢν µόριον καὶ δύναμές τις τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, . ἀλλ᾽ ἔξωθεν γινόµενος 
πμ ῖ 2 ὅταν αὐτὸ νοώμεν...χωριστὸς δέὲ εστιν ἡμῶν τοιοῦτος ὦν εἰκότως. 

«ΗΑΡΤΕΕ γΥΙ. 

Ππ]ς ελαρίετ. ΤΠε ντῖίετ Ῥερίης ὮΥ 5πενήηρ ἴῑαί ἱταίἩ απά {αἱδίίγ ατε ποί 

ππά ἵη ποῖίοης α5 5οἩ, Όαί οη]γ α5 οοπιβίπεά οἵ ἀῑνίάεάα. δΗ11, Ἡε Ιηδίδίς, 
Ἡ εοπαβἰπα(ἶοη οἵ ἀῑνίσίοη αἱναγς ἱπνοῖνες α {απάαππεηία] απΙίγ, απά Τε 

ὅσε (λῖς αἲ στεαίοτ Ἱεησιμ Ὦν οοηκἰἀστίπσ {1ο ἀῑ[ετεηί 5εηΏςες οἱ ἴηε 

ἱνιάμα] ος Ιπάϊνὶκίιρ]ε. Τ.α5ί1γ, ο τείιτης αρρατεπί]γ {ο {πο φἰαπἀροίηπέ ος 
[εν ἤνε ὮΥυ 5πενῖηρ {μαί {πε Ἠ]ρ]οςί {ποισΠί οἱ αἲΙ ἵς ἔτεο οπι ἐλί5 
οἱ εοπιρἰπαίίοη απά ἀῑνίδίοη, απά Ἱανίηρ ποϊμῖηπσ ορροφαᾶ {ο ἴέ 5ἱππρΙγ 

Ι{δε]{.) 

ἵπ λε ρτεοεάίπσ ολαρίετ. ΤΠα οοππεοίίοη, ἴΊεῃ, ἶ5 εαί ννμ]]ς {λα 

ΜΑΚ. 18 
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ογεα(ῖνε ΓΕΑδΟΠ α5 ποί οοπιρἰηίης ποίῖοης Ῥιί 5αρρ]γίης ποίοης {ο Ὦ6 οοπι- 

Ῥϊπεα 5 αἰνναγς ἴτας, {1ο τεοϊρἰεηί ΤΕᾶδΟΠ α5 οοπιΡΙπίηρ {μα Ιά6μ5 οἱ ἴπς 
οτεαίῖνα τεᾶδοη 5 Παβ]ε {ο ειτοτ. Της, {οτ εχαπηρ]ε, ἴπε ογεα!ίϊνθ ΤεᾶδΟΠ 

{οτπης {με Ἰάεας οἱ 5αΏεδίαπος, σα15ε, εΠεοί, σοοά, εν!], ἃτς,: ἵπ {οτπιῖπρ ἴπεπα 

Ἡ ἶ5 (τας, απά 5ΙΠΙΡΙΥ ἵταθ: ΕΙΓΟΓ ατῖδες ἨΊεη {1ε τεοερίῖνε τεᾶδοπ αρρ]ῖες 

ἴλεςε νοητά απάἆ 5ρεα]5 οἱ οπε {μηρ α5 σροοά, αποί]ετ (Ππίηρ α5 ενΙ], οἵ οἱ οπς 

Επηρ α5 οα1156, αποί]ετ δεί οἱ {αοΐ5 α5 εΠεοῖ. 

τηε; Ῥιί 1 ννου]ά 5εείη {]ναί 5οπηε νγογάς ος 5επίεποςες Ἠανα αἶ5ο ἀτορρεά οι, 

εἰίμει {Τοπα {πε {αί]ατο ος {πε αιάἴίοις {ο {οἶ]ον Ατίςίοῖ]ε”5 πιεαπίης, οἵ {ΟΠ 

Ατὶςίοί]ε Ἠϊπηδε]{ Πανίηρ ]ε[ί Ἠϊς ποίες ἵη 4η Ἱπσοπιρ]είε κίαΐθ. 

ὃ 1. 4393 26. ἐν οἷς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθές] Τοτφίτῖ]ς ἐπίπ]ς5 ναί ννε 

Ἠανε ροί Πετο α ἀπρ]σαίε οἱ {πο Ιπίγοάσοίοτγ ατραπιεηί---ἴπα5 : 

ἡ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις περὶ ἃ οὐκ ἔστι τὸ ψεῦδος, 

Έατ]εί ὙΨεΓδίοῃ. 

τὸ γὰρ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί' καὶ 
ο) Α Δ Ν . Δ Ν Λ 

γὰρ ἂν τὸ λευκὸν μὴ λευκὸν τὸ μὴ λευ- 
3 / Ν ο] / ἐνδέχεται δὲ καὶ διαίρε- 

/ / 2 ι 3 ” . 

σιν φάναι πάντα. ἀλλ οὖν έστι γε οὐ 

µόνον τὸ ψεῦδος ἢ ἀληθές, ὅτι λευκὸς 

ΔΝ , 

κὸν συνέθηκεν. 

Φος ο Κλέων ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἦν ἢ ἔσται. 

1,αἴογ ἨοΓςίοῃ. 

ἐν οἷς δὲ καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἆλη- 

θέε, σύνθεσίε τις ἤδη νοημάτων ὥσπερ 
ἓν ὄντων, καθάπερ ᾿Εμπεδοκλῆς ἔφη “ᾗ 

- Ν / 3 / 2 4 

πολλών μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστη- 

σαν’ ἔπειτα συντίθεσθαι τῇ φιλίᾳ’ οὕτω 

αγ ἡρες 

Τπεπηϊδα5 πιαΥ ΡοδδίΡΙγ Ῥε τ 

καὶ ταῦτα κεχωρισµένα συντίθεται, οἷον 

τὸ ἀσύμμετρον καὶ ἡ διάµετρος. ἂν δὲ 

εννοών καὶ συντιθείς. 

γαἩ]εῦ, Ἡονγενει (44940. 4άΐσε, 1.), Ίας οατεβα]Ιγ απα]γδεά {πε ρ8δδαρα 

απά 5ΠευνΏ {παί {Ίε νο 5εοίίοης η αιεδίῖοη σαηποί Ῥθ τεσατάεά αφ αἰίειπα- 

νο νετδίοης ο{ ΟΠ6 αΠΟίΠΕΓΥ. 

ψεῦδος ἐν συνθέσει ἶ5 ἴο «οποεα] {πε ολ]εί {λοιρΏί οἱ ἴπε οπαρίετ απἆ ἴο ρῖνο ἵε 
ΠΙΕΓΕΙΥ ἃ δεοοπάα{Υ Ῥίαοθ. Ῥεοοπά!1γ, ἴπε οοττεδροπάΐης εἶαιςε {ο ἡ μὲν οὖν 

οαη δε {οιπά οπΙΥ ἵω ἐν οἷς δέ. ΤΗΙτάΙγ, ἴνε τεπιατ]ς οὐ µόνον τὸ ψεῦδος ἢ 
ἀληθές, ὅτι λευκὸς Κλέων ἐστίν, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἦν ἢ ἔσται (Ίπ ἴλε εατ]]ει νειςίοη) 

νγου]ά «ο προη τς γ(Ἡ φυτρτίδε ννλοιέ {ας 5αρρεςίίοης οἱ {πε «Ἰαΐος 

νοιδίοη,) ἂν δὲ γενοµένων κ.τ.λ. Εουτί]]γ, ἴ]ε Εις 5θοίῖοη (Τουίτι]”ς Ἰαΐοι 

νετδΙοΠ) Ρίνες αΏ εχρ]απαίίοη ΟΠΊΥ οἱ {Ἱε σύνθεσις νοημάτων, ἴλε 5εςοπά ρᾶς- 

5ασε (Τοτκίτ])5 εατ]ίες νειδίοη) οῖνες α Ρτοοξ οἱ {πε Ῥγοροβδί{ΙοΏ τὸ ψεῦδος ἐν 

συνθέσει ἀεί---' ἵννο ἐῖπρς χνμῖο] ποννίςε ονετ]αρ, Ῥιὲ ταοϊρτοσαΙ]γ Ιπνοῖνε απά 

5αρρ]επαεηί οηπε αποί]ες. 

430Ν 28. σύνθεσίς τις ἤδη] Έοι ἴΠ5 δε οἳ ἤδη ἵπ Απὶκίοίιε 58εε (ορε” 
ΛΛείο΄ζς, 1. 1, 7, Ν χε ρατα]]ε] ραδςαρες ἴπετε αιοίεά: “ήδη απά ἴτ5 απᾶ- 

Ίοφ1ε5, ἔτι, οὐκέτι, οὕπω, ατε ιιδεά επιρλα(ἰσοα]1γ {ο πιατ]ς α οτ]εῖσα] Ροϊηί, εἴπιας, 

4ερτεε αἴίαϊπεά ας ἀεδετνίπσ οἱ ρεοῖαὶ απἀ Ῥατιοπίατ αἰτεηίῖοη αἲ ἴε πΠπο-. 

πηεηί απά 1η τείεγεποε {ο 5οπιείΠἰης εἶδα γΥπ]οὮ ἶ5 ποί εαια]!γ τεπιατ]καὈ]ει” 

439 31. οἷον τὸ ἀσύμμετρον καὶ ἡ διάμετρος] Τοτδαῖκ Ἠετε αάάς ἢ τὸ 

σύμμετρον καὶ ἡ διάµετρος. Βμῖ, α5 Ψαμ]εη «πεις, Ατὶφεοί]ε5 ορ]εοί Ἠετα {5 
ποί {ο 5ΠΕΥ/, ἂ5 ἵπ 430) 2, ἨΟΥΥ σύνθεσις ΠΙΔΥ Ὦε {αΐδε α5 ΝεΙΙ α5 ἴτας, Ῥμέ 

γενοµένων ἢ ἐσομένων, τὸν χρόνον προσ- . 

γαμ]επ’ Ρροῖηίς αἴ6 πιαϊπ]γ {Πθςε: (158) Το 
Ρᾳ55 αἱ οπος Ίοπι ἡ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων---οὐκ ἔστι τὸ ψεῦδος ἴο τὸ γὰρ 

μμ. κ ολλ. 
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΄ Ίου [ια 5εραταίθ νοήµατα Ῥα55 ὮΥ ἴἶε Ἠεὶρ οί σύνθεσις ΙΠίο 4η 
ο υπῖίγ, παο]ι 1Π ἴΠθ 5απ1ο νΥαΥ α5 ἴ]ε πεσ]5 απἆ Ἠεαάς ἵη Έπιρε- 

5) ΥεΙ565. 
3. 430) 1. τὸν χρόνον προσεννοῶν καὶ συντιθείε] Τοτδίτις Ίας δίταο]ς 

καὶ συντιθείς οἩ {πε ρτοιπά {αί ἴξ 16 απ ΠΠΠΕΟΕΡΡΑΥΥ αζάἴΠοη ἴο προσεν- 
. ὅ Ναπι ΟΊεοπεπι εἰ αἱθιπῃ συντίθεµεν 5ὶ ἰοϊπιας Κλέων λευκός ἐστω : 

Ἡ Κλέων λευκὸς ἦν νε] ἔσται, προσεννοοῦμεν ο πἱάεπῃ {επηρι5 αίᾳαε εἰάΠΠ προσ- 

αίι 56 ποπ οοπιροπίπης5 {επιρας οι (Ιεοπο. ΕΒαΐ, α5 Ὑαπιεη Ίας 

συντιθείς ἶ5 ἴο Ῥε ἴα]κεπ αἈςο]μίε]γ α5 εαινα]επί {ο πια]ίηςρ α σύνθεσις 

Ιδί 85 προστιθέναι ντλουί αηΥ ἀεβηῖίε ου]οοί ππεαη5 τηα]ίηρ α πρόσθεσις. 
439) 2. τὸ γὰρ ψεῦδος ἐν συνθέσει ἀεί] ΤΗϊ5, α5 ΨαΠ]ει Ίας Ροϊπίεά 

πείετς ποί {ο {λε γγογάς Ιπππιεάϊαίε]γ Ρτεσεάϊπσ Ῥαΐ {ο {πε Ἱεαάϊης Ῥ{ΟΡΟ- 

9η οἱ {Ίε δεοίίοη: ἐν οἷς καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ ἀληθὲς σύνθεσίε τις ἤδη νοηµά- 
: ορ. 2ε /Η{εήῤ2έί. 1, 163 12: περὶ γὰρ σύνθεσιν καὶ διαίρεσίν ἐστι τὸ ψεῦδος 
τὸ ἀληθές. 

430" 3. καὶ γὰρ ἂν τὸ λευκὸν μὴ λευκόν, τὸ μὴ λευκὸν συνέθηκεν] Βας] 15 ἴ]λα 
ἄ1πς οοΠΙΠΙΟΠΙΥ αοοερίεᾶ, απἁ 1 Ἠανε 5εεηΏ ΠΟ ΜΕ5ΟΠ {ο αἰίετ ἵι,. Ττεῃ- 

επιτς Ἰαά ἵη Ἠΐς εατ]ετ εἀ[ῖοη 5ίτις]ς ουί τὸ μὴ λευκόν, Ῥιΐ, α5 ΨαΏ]εη 

Ἰκ5, ἴ]ε 5επίεηοε ἆοες ποῖ τεαιτε {ο Ἠανε απγίΠίηρ 5ίτγιαοῖς οί, Ῥιΐ ταίΏες 

οππείμίης αἀάεά {ο Τέ {ο «οπηρ]είε {λα 5εΏ5ο. Τουδίτίκ ἐπίπ]ςς έμαί Απὶςίοί]α 
έ Ἠανε ντίξίεη καὶ γὰρ ἂν τὸ λευκὸν οὐ λευκὸν καὶ τὸ μὴ λευκὸν λευκὸν 

εν: Ττεπά., ἵη Ἠϊ5 πειν είίοη, τεαἆς τὸ μὴ λευκὸν λευκὸν συνέθηκεν. 

ἔπε να]ραίο νου] 5εεπι {ο π]α]κα Ρετίεοί]γ σου 5εη5ε 1 Ίνα 5ΙΡΡΙΥ λέγῃ 
| φε οόη Ῥείοτε τὸ μὴ λευκόν, απά τερατά συνέθηκεν 35 ἴ]α αροἀορῖς. ΤΠε 5εηπ- 

5 η] (πεη τα: Εαἰσεβοοά ἵπ {αοῖ αἱνιαγς Ἰηνοίνες οοπιἰπαἴίοη : ενεη 

[ εἰς Ῥτοροβϊεῖοηπ αβδετί υλ]ία {ο 6 ποῖ υἨῖίε, 1 Ῥτίησς ποῖ-λΙίε Ἱπίο α 

 εοπιρ]πα(ῖοη : ἶαί ἶδ, ενεη α ἰτὶοί]γ περαίῖνε Ἱαάσπιεηί (νν]ε Ιπνο]νίης 

᾿δεραταίίοη, αἱ5ο) Ἱπιρ]ῖες α οοπηβἰπαίίοη Οἱ ἰάθας. 
ος 439) 3. ἀνδόχεναι δὲ καὶ διαίρεσιν φάναι πάντα] Τουβίτίῖς βπάς οοηκϊἀεταρ]ε 
υ ἀἰβίου]γ | ἵη 5 πάντα απά 15 πιεαπίης. ο Ομοά επίπῃ ὃ οπιπία 5η διαίρεσις 
 ὁ ἄνθρωπός ἐστι διαίρεσις 3 τὸ λευκὸν διαίρεσις  ἡ σύνθεσις διαίρεσιο εἰ 5ο ἵπ 
Ἰπβηίαπη 2” Ἡς νου]ά αοσοτάἰηρ]γ τεαά ταῦτα ἵη Ῥ]αος Οἱ πάντα. Ῥμῖ πάντα 
 ππαΥ 5υτε]γ Ῥεας 50Π16 5ΙςἩ πιθαπίησ α5 «αἲϊ φιοῖ οοπιρἰπαίονς----α]] (ίς 
πνοτ]ς οἱ {οτπήίπρ περαϊῖνε Ρτοροδίεοις. ἘΤΟΠΙ 9Π8 Ρροϊπί οἱ νίεν γοι πιαγ 
-Ἡ ἴέ σύνθεσις : ἴοπι αποίῃεχ ροϊπί οἱ νίενν γοι πιαΥ σα]] Ιὲ διαίρεσις : {ΟΙ α5 

:Βἰπαρ]ίοῖυς. Ἠτῖίες, οὐκ ἄνευ διαιρέσεώς ἐστι σύνθεσις. ΟΡ. Τηεπιίκείας, Ρ. 203, 

᾿ διαιρέσει γὰρ ἔοικεν ἡ ἀπόφασις, συνθέσει δὲ ᾗ κατάφασις' τάχα δὲ καὶ πάντα 

| ᾿. διαίρεσις’ ἃ γὰρ ἡ φαντασία συγκεχυµένως παρὰ τῆς αἰσθήσεως ὑπεδέξατο, ὁ νοῦς 

ς ἕ λαιρς, 
ο 430ἳ 4. ἀλλ οὖν ἔστι γε οὐ µόνον τὸ ψεῦδοε] Τοσιτίς εϊπ]κ Επί γε 

- θΒευτά απά πνου]ά εχρε] Ι{ {τοπ ἴε ἴεχί. ῬΒπί {πο φεπίοπςο ενἰάεπί]γ ππεαΏ5 

{ έαηγλονν) ----“ΝπείἩες νε σα]! (λὶς Ῥτοσεςς σύνθεσις Οἵ διαίρεσι. Απά γε ἵ5 
α- ἡμςί ἴλπε ρατίῖο]ε νΥἩΏ]οὮ να γναπί ΓΟΥ ακρνοκίὰᾷ 5ιςἩ α οοΏποο(Ιίοῃ. 

4 ᾧ 3. 43ο) 6. τὸ δ᾽ ἀδιαίρετον ἐπεὶ διχῶς κ.τ.λ.] ΤΠ8 οὐ]εοί οἱ ἐῑί5 5θοίίοΏ 

ια πουλά 56επῃ {ο Ῥε {ο εἰαοίάαίε {ατί]ετ {]ε 5ἱπιυ]ίαπεοιβ]γ 5γηίΠείϊο απάἁ απα]γεῖς, 

18----2 
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οοπηδίηίηρ απἁ ἀῑνίάΐπα {οτος ο{ παπά ὮΥ α οοπσἰἀεταβίοη οἱ {πε τε]αεῖνε εἶνα- 
ταςσίετ οἳ {πε Ιάεας ο{ ἀῑνὶδίρ]ε απἆ ἱπάϊνΙδιρ]α,. ἸΜοτε ρατοπ]ατ]γ πε απεςίῖοι 

ἶ5 οοηδἰἀεγεά νη(] ταίετεησε {ο 5ραος απά πῃα, ΙΏ ογάςτ ἴο 5Ώ6υ ἴ]αί εις αἶδο 

ἃ πίίγ οἱ (ποισ]ί ἶ5 Ροδδίρ]ο ἵπ τερατά {ο εἶναι νηὶοὮ 15 ἀῑνιάεά. Ἐοτ, α 

ΚΙΤεΠπΙιαπη τἰρΏ{1γ εχρ]αῖης, “ ενετγίμίπρ ρα(ἶαὶ απάἆ {επιροτα] Ἠας α οοη- 

Ώπαοις εχἰεηςῖοη απάἀ ἵ5 {πετείοτε ἀῑνιςίρ]ε---ἴπ {αοί, νε πΙαΥ τερτεςεηί Τ α5 

οοπἹροδεά ο{ Ρατίς ν/λίοἩ τη Ιπίο εαςὮ οἴπετ, 1 ἶ5 (πεγείοτε οοπηρ]εκ απά. 

πιαπ]{ο]ᾱ, απάἆ {πε απεδίῖοη ατίδες ἵπ τερατᾶ {ο {πε (ππίπρ οἱ ελπῖδ οοπιρ]ες, 

Νηείλες {1ο τεαςοη (Πίη]κ6 {5 α5δ οπε απά ουν {Πὶς Παρρεης--- είπεν, 1 
οίπει νγοτάς, νο σαη (Π]η]ς ενα ἀπταίίοη οἱ α παϊπαίε πνέποιέ επί ππϊπαίε 

αοίπα]]γ ταηπίης ουί, απά νΏείμει ϱεπετα]]γ νε «απ οοποεῖνε {ος ομγφεῖνες 

Ρετίοςς οἱ {ἴπιε Ιπ α 5ἶησ]ε πιοπηεηί ἵπ δρῖίε οἱ {πεῖχ εχίεηδίοη ἵπ πε. Απά 

80 5ΙπΙ]ατ]γ, νη(Ἡ τερατὰ {ο 5Ρα68, 6 ατα ]εά {ο απἰς λείπει Ίέ, υπ ἴὲ5 

ἀἰ[ετεπί οχίεπάεά Ρατίς, σαΏ Ῥο {ποιρῃί οἱ πιοπιεπίατί]γ Ὦγ εἶπε παπά, Το 

51οἩ «ε5ίῖοης Απὶδίοί]ε Ἠετε τερ]ίες {παί νε «απ οοποείνε Ἱεπρί] απά παπα 
Ροί] α5 απάϊν]άεά απάἀ α5 ἀῑνιάεά. Θδρα1ἱαΙ1Υγ οἱ (επιροτατί]γ εχἰεπάεά οΏ]εοίς 

ατα ΟΠΙΥ Ρροίαεη({ΙαΙΙγ 5ἰπιρ]ο απά νυλοιί Ῥατίς---ἶ.Θ, {πα Π6βδοΏ σαπ (λ]π]ς 

παπι α5 5ἱπιρ]ε απά απαάϊν]άεά, απά νΊεη {Πὶς Ίαρρεπς {πε (ποιρΏί οἱ φαει 

Αη εχἰεπάςά οΏ]εοί 5 5ἱπρ]ε απά Ιηδίαπίαπεοςς. Λε σ8ἩΏ, πούνενετ, (π]π]ς 

ἴπεδο οὐ]εοί ας ἀῑνιάεά οἵ 5ερᾶταϊεά οἱ ἵπ {πε 5εαεποε οἱ (πεί ρατίς: 

απά νΏεῃ {Πῖ5 ἴαχες Ρ]αοε {Πε οῬ]εοί 5 αοίια]]γ ἀῑνιάεα (Πα]νεά) ἵπ επουρΠί, 

5ο ἴμαί {Πε Ρρατί5 ατε εοποεϊνεά 5εραταίε]γ ἵη 5αεςεδςίοη.”. Ψοῖρις ἰταηδ]α-, 

Ποη 15 ψοτί αποίίης, α5 θπενήπρ Πού {πε ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ οἱ Καπί Ἰαὰ εο]ουτεά 

Πὶ5 Ιπίετργείαίίοη οἱ Ατὶδίοί]ε . Ἴλαααος ζηέεἰ/δαγε (αές ΖΓΟΥ7ΕΛ αἴεγ ἐς 

Αεἰέ 1! αἷοο 7λοβεο) αἰΓ ΣτυγεγΙεΥ 44 5ο ϱΕεέ τον: ἐν Αποοζμιώς 

φοὔΜε ){ὐρ){ελεί{έ ιά {πι «49ε/1/15 είπε ΠΗ/ὔΑοαΑεἰέ, 5ο Λἰμάεγέ {ος 

«ἶαος ἄεγ Ἰεγφίαμά 51, 1είε/ αἶας μέλείίδαγε (αῑε 17071624) αεί, συ) γ΄ αἲς | 

/ἄμσε (ἄ]οφεγε οὐ ήέεε (σερεπφίάμάε) αἰελῤί. Απ α {[οοϊ-ποίε εχκρἰαῖης 

Ατὶςίοί]ε αδ πιεαπίης {λαῖ, “ΤΕ {11ο απἀετσίαπάϊῖηρ (λίη]ς5 εχίεγπα] ορ]εοίς, πε 

τηα{ίεγ οοπ165 {Τοπ ομ{δίάε: Ῥαΐ {πα {ογπης οἱ τεβεοῖοη ὮΥ υνπῖο] πε εΙπ]ς- 

αΡ]ε 5 (ποιρσΏί οοπ1θ Ποπι υμ]Ιη. 

439) 7. οὐθὲν κωλύει νοεῖν τὸ ἀδιαίρετον] Τουρίτί]ς τεαᾶς Ἠετε τὸ διαιρετὸν 

ᾗ ἀδιαίρετον. Απά {Πῖδ πο ἀοιρί ἆοες 5οπιεν]αί δἰπιρΗ(γ {Πε Ῥαδδ8ρε: Ῥιί - 

να οτάἴπατγ ἰεχί 15 645Υ εποιϱᾳῃ {ο Ιπίετρτεί. Απςίο(]ε᾽ ῥοίπί ἶ5 (μαί µῆκος, 

ανΏίοὮ παίυτα]]γ Ἱπρ]ίες ρατί5 απ 15 {Πας διαιρετόν, οαΏ 511] αἲ ἴπε πιοπιεηί οἱ 

(οιισΏί (ὅταν νοῇ ἶ5, α5 Ττεηά. 54Υ5, ἴο Ῥε επρλαφίζεά) Ῥε τερατάεά α5 ἀδιαί- 

ρετον. Τπετε πνοι]ά {5 5εεπῃ {ο Ῥε πο πεεά {ο Ιηδετί νή(Ἡ Τουφίτί] οἷον 
Ῥείοτε ὅταν. ᾖ1.α5ΙΙΥ, ἀδιαίρετον γὰρ ἐνεργείᾳ πημδί Ῥε ἴακεη α5 ρατεπίπείϊσα], 

ΑΠά καὶ ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ α5 οοοτάϊπαίε γνΙ(] νοεῖν τὸ ἀδιαίρετον. : 

430) Ο. ὁμοίως γὰρ ὁ χρόνος διαιρετὸς καὶ ἀδιαίρετος τῷ µήκει] Τους 

ης {λαί νε Ἰανα ροΐ Ἠετε ἴε 11ο ῥο5έε710/ οί ἴπαί οί ν/]ο] ἴπε ερ 

Φ7έογ ἵ5 οοπίαϊπεά ἴπ 439) 17, ἔνεστι γὰρ κἀν τούτοις τὸ ἀδιαίρετον...καὶ χρόνῳ 
καὶ µήκει, Ὀπί α5 Ὦε σἶνες {εν; Οἵ ΠΟ τεᾶδοης {ος :Πίς νίενν, 1ὲ Πατά]γ αἀποῖις οἳ 
οχαπἰπαίίοη. ΟΠΙΥ 1ὲ «που]ά Ὦα ποίεά (λαί ἴἩε γνογάς ὁμοίως γὰρ κ.τ.λ. 
εχρ]αίπ ΝΗΥ (Ππουρμί ἆοες ποί ΟΠΙΥ αΡΡΙΥ ἴο 4η ἀδιαίρετον, Ὀαίϊ ἴαῑες ρίαςε 

” 
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 χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ, νηετεας {Ἠε Ἠνοτᾷς ἔνεστι Ὑὰρ κἀν τούτοις οχρ]αίη ΝΊΏΥ 

6 “πάϊνίάεά ̓  ελοαρΏί αρρ]ίος αἶδο {ο λαί ἵ5 εἴδει ἀδιαίρετον. Υοἶαί, Ιΐ 

Ῥο αἀάςά, εχρ]αίης (Ἡο φεηίεηοθ α5 ππθαπῖης ἵἴπαί Τΐπια, ἴππα Γοσπι οΓ 

πιᾶΥ Ρε τερατάεά ας ἰπάϊν]κίρ]α, 1.6. α5 απ αὐρίταοί {οτπι, απά αἶδο α5 

ν]δὶρ]ε, ἴἶιαί {5 αρρ]]εά {ο οὐ]εοίς οἱ 5εΠ56. 
δ4. 43οῦ 16. κατὰ συμβεβηκὸς δέ, καὶ οὐχ ᾗ ἐκεῖνα διαιρετά] ἴναί ἵ5, ο 

.Κἰτομππαππ)5 οχρ]απαίίοη, “ἴπ {πε οοποερίίοη οἱ απ εχίεπἀεά 5ωγίαςθ 
Άσυτε α5 οπς, (λα οἰτομπιδίαπος {λα ἐπῖς {αϊκες ρ]ασε νηἩ οηε Ῥονετ απά 

οπι . ΤΠΟΙΠΕΠΙ ἶ5 (ποισΠίέ ποῖ α5 Ῥε]οησίης αβθεπ{ἶα]]γ {ο {πε οὐ]εοί οἱ «οἩ- 

ση: ἴε 5 οΠΙΥ ἴ]ε Ρτουεςς οἱ (ποιρΏί εἶναί ἶ5 οπο.” 
30ῦ 14. ἀδιαίρετον τῷ εἴδει] ΤΠεπιϊσεῖις Ἱ]αδίταίες ὮΥ ἄνθρωπος Οἵ Σω- 

ΒιεἩ ποϊῖοης αγα (Ποιρ]ηίέ ἀδιαιρέτως. Ἐος, Τε εχρ]αῖπς, ἴλλε οπε Πα] 
εταίες ἶ5 ποῖ {ποισ]ί ἵπ οπε Ρατί, ἴπε οἴλει Πα] 1η αποίΊετ Ῥρατί οἱ ἔἴπιε, 

παρατείνεται τῇ διεξόδῳ τῆς λέξεως, δὲ ἧς προφερόµεθα τὸ ἄνθρωπος, ἡ σύν- 
τοῦ νοήματος. 

439ὺ 17. ἕνεστι γὰρ κἀν τούτοις τι ἀδιαίρετον] ΤΠεπιϊδεῖας εοπηππεηίς : 
ιον δὲ ὅτι ἐν πᾶσι τοῖς διαιρουµένοις ἔνεστί τι καὶ ἀδιαίρετον καὶ ἐν πᾶσι τοῖς 

οις ἁπλοῦν. 
-430) 21. δηλοῦται ὥσπερ ἡ στέρησις] Τταηβ]αίϊε: 5 Κποντπ Ιη {ο 5απ1ε 

γαΥ ας 15 πεσανε---μαί ἶ5, να Ροΐπέ ἵ5 ΚΠΟΝΠ ὮΥ γαπεῖης ἴπαί οοπΕηιίγ 
'ππατ]ςς {πε Ἰπο. 

43οῦ 23. δεῖ δὲ δυνάµει εἶναι τὸ γνωρίζον καὶ ἓν εἶναι ἐν αὐτῷ] ΤΗϊ5 ἵ5 (πε 

81ης οἱ ΤΤΥΥΥΣ, Α]ά. 9ΥΙ0., απάἁ ννοι]ά 56επι {ο ππακε Ῥείίες 5εη5ε ἴπαῃ 

ΏΥ οἱ {πε οἴμει τοαάϊῖπσς. Ατὶςίοῖ]ε ἵ5 ἀϊδοιςείης {πε οὐ]εοί5 οἱ εχὶσίεηςε 
η ατε αιτὶνεά αἲ Ὦγ ἀῑνίδίοη ος ἀῑδίποίίοη---θιιοἩ α5 ἴπε ροῖπί, ο: σοοἆ 

ἀῑειιπριϊςλοά τοπ εν]]--απά αθἰίηρ Ἠον {Πεγ οαηπ Ῥε οοπιργτεμεπάεά 
Ἱ ο νηοδε εδεεπ(ῖα] εἸατασίετ ἶ5 απῖίγ απἆ απὶῃεαίίοη. Το {Πῖς ια 

: ΦαςἩ οὐ]εοί5 ατε Ί]κα περαίῖνες, απἀ ππετε]γ ΚΠΟΝΠ ὮΥ τε]αίίοη {ο 

ο... πνμίοἩὮ ἴπεγ ατα πο. Τις, ἴπεπ, ἴἩε πιῖπά ἵη Κπονίηςρ ἴπεπῃ ἶ5 

»η{ἱα]]ν Ῥοἱμ, Ὀαξ αἲ {ια 5απηε {ἴπιε 1έ ἄοες ποί Ίο5δο 1ΐ5 πί(γ---ε τεπιαῖπ5 

ἐν αὐτῷ. Ῥε]]κει απά Ττεπάειεπριτρ τεαά αῇετ ῬΙπιρΗοῖας, ἐνεῖναι, Ῥὰί 

ἶ5 Ίπ ἴλαί «α5ε α ἁῑπου]ίγ αροιί {πα 5αρ]εοί οἱ {πε νετΏ, ΚΙΤΟΠΠΙαΠΗ, 
Ἰηδίαποε, ἰταηδ]αίῖησ ας (σερεπ{Λοί[ε 11ο ι 1 εέαζίε Φε. 

Γοιθίτῖ]ς αἰίοις {λα ρα55αΡε ΙΠίο καὶ μὴ ἓν εἶναι αὐτῶν, 1.6. ἴπο οορηϊεῖνα {αοι]{γ 

σί ὃε ροίεπ{ῖα]]γ ῬοίἩ, απάἀ ποῖ ΠπεΓεΙγ οπε ΟΥ οἴμει οἱ {πε τε]αίϊνες : απά 
ἠπ]κ ἴα τεπιατίς ΡροςδΙΡΙγ ἀῑτεείεά αραῖηςί Μοτο, ΝΠΟ Πε]ά νοῦς {ο ὃῬα 

Τὸ πατοῦ κυκλός, ἙΒιί {ο με Ιπίτοάιςοίίοη οί μὴ ἴπετε ἶ5 πο Μ5. αιίποΓϊεγ 
' ̓ λαίονεΓ. 

Όπε αἱϊεταίίοη 8566Π15, Ἡούνενετ, ἀεδίταβ]ε ἵη {πα {εχί οἱ {λε εΠαρίετ---ἴο 
έω κατὰ ποσὸν διαιρετόν Ἰηδίεαά Οἱ ἀδιαίρετον ἵη Ίπα 14. ΤΠε ατριπηεΏί 
οἳ ἴλε «Ἰαρίοτ, ἵε πηιισί Ὦε τεπιεπηροτεᾶ, ἶ5 α5 {οἶ]ονς. Έεαδοηῃ εχργεςδος 

{τιν απ {αἰςσεβοοά ὮΥ α εομιδέμα({ο οἱ ἴάεας, α οοπηβΙπα(ἶοΏ νΥλ]ε]Ὦ νε ΠΙαΥ 
αμ] ἀῑνίδίοη (διαίρεσις), Ὀαῖ νν]]ο]ι, ενεη α5 ἀῑν]δίοη, ἄοες ποῖ Ιπίεγίετε γν(Π 
νε 1Η1ήγ οἱ εΠποιισἩί. Έογ νηαῖ αρρεατς ο]εοίίνε]γ α5 ἀῑνίδίοη απά απα]γςῖς 
.ἳς αρρτεμεπάεά πιεπίαΙ]γ ἵπ υπῖέγ απ ουηἰ]μεσϊς, Τί ἶ5 5ο (ὁ 3) νε ναί ἴς 
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σα {{αέζυεζγ ἀῑνὶςιρ]ε ({οι εχαπηρ]θ, α 1πθ οἵ 9ρας6): έ {5 5ο (6 4) νε ν]ναί 
16 210 φαέζαζζσε[ν Ῥαί 5ρεοϊβεα]]γ ἀῑνιάεά : ε]αί αἶδο ἵπνοῖ]νες ών 
ἀδιαίρετον. 

ἘῬεαάϊπρ ἴπεη ἵπ {Πῖ5 γναΥ, τὸ μὴ κατὰ ποσὸν διαιρετόν, 6 8Ώ ο ων 

Ῥείίετ ν/γ Ατὶςίοί]ε ἵπ δὲ 5 απάἆ 6 ροε5 οἩἨη {ο Ἰηθίθί οἩ {πε 2114 οἳ πνουραί 
α5 υπάστ]γίηρ ενεη {πο αρρτε]εηδίοη οἱ ορρορίίο5 απἆ οἱ {πε απεϊπείῖς πΊεπι- 

Ῥετς οἱ οζουήφέοη, | 
439ἳ 24. εἰ δέ τινι µή ἐστιν ἐναντίον τῶν αἰτίων] Τις ἴατ Ατὶρίο(]θ δωε 

ἀἰδοιδδεά {πε απ οἱ {ποιρ]ί απἁ τεβδοΏ ΒΥ 5ηενίηρ {παί ενεη ἵπ ἀθα]ίης 

γ(Ὦ ναί ἵ ἀῑνίφιρ]α απά ἀῑνιᾶςά οἵ τε]αίίνα, ἴποιρ]Ώί Ἰηνοῖνεν απ απάοι- 
Ἰγίηρ απῖίγ. ἩἨε πον ἴακες Πίσ]λετ στουιπά: απά 5Ίενι ἴλαί α Γαοι]ίγ οἱ 
{ποιρῃί ν/ΠΙοεἩ Ία5 ραςδ5εἀά Ῥεγοπά {πε τε]α(ϊνΙίγ οἱ οοπηίτατίε5 τείητης ας ἵί - 
ννεγθ προη Ιῑδε]{, απά βηά5 νηιλίη 15ε]{ {ο Κπον]εάρο νηχίο α Ίουγει ριαᾶο - 

οἱ Κπον]εάρε σαί]ει5 {τοπ ομίδἰάε. Ῥετίεοί αὐφο]αίε (Ππουρ]έ, ἵπ οἴμαι 

ννοτᾷς, τῖδε5 αἈονε {πο οοπἰταΚϊοίῖοης απά ἴΊε οοπιρ]εππεπίατγ οαἰεροτίες ο. εἰ 

οΓάίπατΥ (ποισῆί : {πε παπά, ας (Π]πκίης, Όεσοππες Ιάεηέίσα] γι ενα ννοτ]ά - 

α5 {οιρφΗηέ, ἔπετε ἶ5 πο «Ἠαςδπι Ῥείνεεη {πε εχίετπα] απάἁ {πε Ιπίετηα], ος ἴπα - 

ταοπα] απά {πε τεα]. (οἆ”5 οπΙγ {ποισΠί 15 ἵη Ατὶίιοί]εῖ ΟΠ πνοτάς (πο - 

τπΙηχίης οί Ειομρίί--νόησις νοήῄσεω. 

ὃ 7. 439)26. ἐστι δ ἡ μὲν φάσις τι κατά τινου, ὥσπερ ἡ κὐτόφασνε] 
Τοτδίτί]ς αἴριες {Παί φάσις Ἠετε οαηποί Ῥο τεοεϊνεᾶ, Ῥεσαιςδε (1) Ἡ τε ἵςδ-- 

ἀπόφανσις, Απὶδίοί]ε νγοι]ά Ίανε φαϊἀ, ποῖ ὥσπερ, Ῥαί οἷον ἡ κατάφασις; (2) 1. 
φάσις ἵς-- κατάφασις, ἴλε νγοτά ννου]ά ποί Ῥε τερεαίεᾷ, απά (3) 1Ε 1 ἰδΞ-απιρ]α 

ὄνομα ΟΙ ῥῆμα, Ιέ ποι]ά Ὦε Ἱποοττθοί {ο βρεα]ς Ο{ α φάσις κατά τινο. δε, 

ἔπετείοτε, υτ]ίες ἔστι δ' ἡ μὲν κατάφασίς τι κατά τινοφ, ὥσπερ καὶ ἡ ἀπόφασις, 

1 15 (τας {]αί φάσις ἶ5 5εατοε]γ ιιδεά 5ο αἰτὶοί]γ αξ ἵη 72ε Γ{εγῤγεί, 4, 16027: 

Ῥαΐ (πετε 86εΠη5 πο ρτεαί ἀῑ[ιοι]ίγ ἵπ υπἀειείαπάϊηρ νε Ῥα5δ8ρο ας Τί 

βίαηᾶς. 

439’ 28. ὁ τοῦ τί ἐστι κατὰ τὸ τί ἦν εἶναι ἀληθήςε] Ατὶδίοίϊ πιθαῃς (ἶιαί 

Ῥυτε {ποιςηί, {πα ἐΠ]η]κίηπσ οἱ Ἱπιπιαίετίαὶἱ οοπεερίίοης 1π {πε Πρι οἱ (πείς 
Ιάεα, ἶ5 α5 ἴγας ας ἴπε ρετοερίίοη ο {Ἡε ἴδια αἰσθητά, απᾶ {παί {αἰσεμοοά οπ]γ 
οοπιες ἵΏΠ γ/ἨΕη νε αβδετί ΟΠ6 {ο Ὦε αποίΠεγ. 9ο ΤΠεπιϊδεη5, Ρ. 296: καὶ ὁ 
νοῦς, ἔστ᾽ ἂν μὲν ἵστηται ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐννοίας τοῦ τί ἦν εἶναι, οἷον τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ 

καλοῦ ὡς τὰ πολλὰ ἀναμάρτητος καὶ ἀψευδής' ὅταν δὲ ἀγαθὸν τοῦτο λέγῃ καὶ τοῦτο 

καλὸν ἀλλοτριονομεῖ πολλάκι, «ΟΡ. είαβή. Ἑ. 4, 10273 24. 

6ΠΑΡΤΕΕ γΥΠΙ. 

ΤΠε 5αρ]εοί οἱ {Πῖς οἸαρίει ἶ5 σεπετα]]γ {πε νναΥ ἵη υλ]ο]ι {Θᾶδοη ἀεα]ς 
η (Ἡ 15 δεΏδιοῖ5 πιαίετίαϊίς. 1 {οτπις {πας ἵπ 50Π18 ΊΥΑΥ5 {πε {χαπδίίοη το 

{λε απα]γαίῖς οἱ νν]] ννλῖοὮ {ο]]ουνς ἵη 5αΏδθδαιοπί οἩαρίθις: απάἆ ἀθαῖς, ἐοισίι 

ποί εχο]ακίνε]γ, ννἩ {πο ρτασίἶσα] δἱάε οἱ ΤΟΒΦΟΠ. Αοίίοη, η ἐἶε {οτπα οἱ 

ἀεδίτε απηά ανεΙ5ΙΟΗ, ἴακες Ρ]αοε ΨηεΠ {με 5εη5ᾳ ἆοες ποί πησε]γ Ρετεεῖνε απ 

ορ]εοί, Ῥι{ Ρρετςεεῖνες 1 α5 Ῥ]θαδαηπί ος ραϊπ{α] (52). Βιῖ (ὁ 3) επῖς Ῥτεδεηος 
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“8εηΣΙοις Ίπιασες ἶ5 Ῥιί ἴπο οοπαϊίοιπ οἱ ος πιεπία] αοῖοη, απά Ρίθ- 

Ῥο5ες (Ἡτοισ]οιί (λε απῖίγ οἱ πηϊπς---α απῖίγ εδροεἰα]]γ Ιπνο]νεά ἵπ (νε 

8οη απά ἀῑδεποίίοη οἱ φεηδαἴῖοης (6 4). Τπετο 15, {εγείοτο, α εἶοδα 

Ἠε] Ῥείννεεη (πε ργαο(ῖσα] απἆ {πε 5ρεοι]αίῖνε τεαδοη (95 5, 6), ενεη ννςη 
Ιατίετ αρρ]ίες Ι5ε]{ {ο πιαίμεπια(ἶσα] αΏίταςίῖοης (ὁ 7), απά, σεποτα]]γ, 

α 5 εφυϊνα]εηί {ο 15 ορ]εοίς (5 8). 
ὁ 1. 49131. τὸ δ αὐτό ἐστιν ἡ κατ ἐνέγγειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι] 

ο8ο Ἱνοτάς {οτπι {πε ἀῑτοοί οοπΙπιαίῖοη οἱ {πα {ποισΏίς νε ννΏῖοἃ έλα 

χίῃ εἸαρίετ εἶοδεά. λα Ἠανε Ἠστε ἵπ 5Ἡοτί ἴηα 84Π16 οοπο]ηδίοη α5 γ/α5 

.Ὅε οοπίεηί5 οἱ εχρετίεποε, ΤΠε ννογᾶς, Τέ πας Ῥεεῃ αἰτεαάγ ποίϊοεά, ατε {νε 

..88Π16 45 ἴποςς α5εά ἵπ οπαρίετ 5, Ὀαΐ, ἐποιςσΏ ΤΠεπϊδεις οπηῖί {Ἠετη, {Ἠ6Υ.. 

-θχς ῬτοβαὈ!γ α5εά ὮΥ Ατίκίοίῖε ἵπ ῬοῖἩ Ῥαδδασε. 1Π οἨαρίει 5, ἴ16υ 

οορη]ῖοη ἴπ εἸαρίετ 6 Ίας τεπάετεά ρος5ἱβ]θ. 
43113. ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ Ὑγιγνόμενα] (ΟΡ. Δείαβῇ. Θ. 

-δ, 1949’ 1Ο, πάσης δὴ τῆς τοιαύτης «ρυνήρα ἐστὶν ἡ ἐνέργεια καὶ λόγῳ καὶ τῇ οὐσίᾳ' 
᾿χρόνῳ ὃ᾽ ἔστι μὲν ὥς, ἔστι δ) ὡς οὔ. τῷ λόγφ μὲν οὖν ὅτι προτέρα δῆλον' τῷ γὰρ 
"ἐνδέχεσθαι ἐνεργῆσαι δυνατόν ἐστι τὸ πράρωώ Δυνωπάν, οἷον λέγω κλημν τὸ 

Ὁ.. δυνάµενον οἰκοδομεῖν καὶ ὁ ὁρατικὸν τὸ ὁρᾶν, καὶ ὁρατὸν τὸ δυνατὸν ὀρῶσθαι) ὁ δ) αὐτὸς 

λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὥστ᾽ ἀνάγκη τὸν λόγον προὐπάρχειν καὶ τὴν γνῶσω τῆς 
γνώσεως. 
ο Τε ἁπίι οἳ Ατὶςίιοί]ε” εοπιρατί5οη ΟΓ 5εΏ5ε απά τεᾶδοη ἶ5 Ῥτίεβγ {αί ἵπ 
8εη5ε {πε δύναμις 5ίαπἀς Πτ5ί---ἴπο ροβδῖβΙίγ οἱ 5εηςοε-ρετοερίοη ἶ5 τεα]]σεὰ 
"Ὦγ 15 ορ]εεί; ἵπ Ἰπίε]]εοί, οη (πε οἴμει Ἠαπά, ννλί]ε Επίς ἶ5 ίτιε τε]αιϊνεῖγ ἐο 

3 ἀπάϊν]άμαϊς, ἅπλως απά ὅλως---αρατί ἔτοπι ἱπάλν]αμα]ς---ενετγθνίηρ ἀερεπάς {ο 
ἡ Ἶ 8Η] 4η εχίεπί προπ ετεαίΊνα Ιπίε]]εοί, {ηαί ἐνέργεια ΠΙαΥ ὃς 5αϊά {ο Ῥτεσθάε 

Ώια δύναμις---ἔοιισΏί ας {πε οοπάἰίοη οἳ οχρετίεποθ πηςί Ῥτοσθάς {ης {αου]ίγ 

οἱ (πουρ]ί νυῖοὮ αρρτε]εηᾶς Ιε. 
δ 4. 43130. οἷον καταφᾶσα ἢ ἀποφᾶσα] ορ. 2/4. Λές νι. . 1130321, 

ΤΑ δ' ὅπερ ἐν διανοίᾳ κατάφασις καὶ ἀπόφασις τοῦτ ἐν ὀρέξει δίωξις καὶ φυγή. 

| ὃ 4. 431) 14. τῇ δὲ διανοητικῇ ψυχῇ τὰ φαντάσματα] Ορ. 3ε {εΜΟΥ. 

1, 449’ 31, νοεῖν οὐκ ἔστιν ἄνευ φαντάσµατος, κ.τ.λ. Ἐοτ ἴπε σεπεγαὶ 5696 ΟΕ 

:. πε ρα5δαΡε 56ε {πε ““ασθοτᾶσα, Ρ. οἰσ. 

4313 17. ὥσπερ δὲ ὁ ἀὴρ τὴν κόρην τοιανδὶ ἐποίησεν] ΤΠΗἱ5 Ῥαδσαρςε ννου]ά 

 56εΙῃ {ο Ίπεαπ (παί ]αδί ας ἴπε αοίῖοη ΟΓ {πα αἴτ ἶ5 {πα πιεάαπη οἱ δἱσ]ηέ, Ῥα 
πο πποτα (Παπ α πιεάϊαπι ΟΥ οοπάΙίοηΏ, 5ο θἰππ]]ατ]γ ἴἩο φαντάσματα Τε 

ΠΠΕΤΕΙΥ {πα πιεάἶία ος οοπά[ῖοης οἱ ἐπουρΠί---νεμῖο]ες (Ἡγοιισ]Ώ ν/]οἩ Ὀνουκ]ν 
ορεταίθς, Ῥωιΐ πο πεσεδδατγ οοπάϊίίοης ΟΕ 15 οχεγεῖςσα. ΤΗι5 {πο γνοτάς τὸ 

δὲ ἔσχατον ἕν οοτηρ]είε {Πῖς Ῥοβιίοη ὮΥ Πο]άϊπςρ (λαί ἴἩεδο φαντάσματα 16- 

-"αμΐτε {ο Ῥε τε[εττεά {ο ἴε απ]ίγ οἱ παϊπά ; ἵπ οἴμει ννογάς, ίΠεγ αΓα πιθγε]γ 

Όνα παζεγίαζς οἱ Κπον]εάσε, αππιεαπίησ αρατί οπι ἔπα φγηϊλείίο αοἰίοΏ 

ΨΙεἩ εἰαθοαίος (Ίχοπῃ πιο 5οπιείµῖης Ιπίε]]σίρ]θ. Ῥιί αἰἱοπρφιάε οἱ επῖς 

εορη]εῖνε τείεγεηςς «οπηος {6 τείετεπος {ο ψ]] απ Ἶές τε]αίῖοη {ο Ροτοθρίίοη. 

ἀ 



25Ο ΑΕΙΞΤΟΤΙ,Ε’5 ΡΦΥΟΠΟΙ.ΟαΥ. 

Απά 5ο {1ε Ρᾶ55αΡε Ῥεατ5 {πε Εαγίπετ πιοαπίηᾳ, {ναί {μα ρετεερίῖομς ο{ 56Π96 

οπΙγ Ίεαά {ο αοίῖοη, απά «αιιδε ἀεδίτε ο; ανετδίοῃ, ἵη 50 {ΑΓ α5 [ΕΥ ατα 

τερατάεᾷ αδ σοοᾷ οἵ εν: απά 5Ιπ]ατΙγ ἴ]ιο φαντάσματα νΠῖοἃ δίαπᾳ {ο 

(οιρΗί αξ ΙΠΙΡΙΕΡΣΙΟΗΡ {0 56εΠ56 γη] οη1Υ Ίοαά {ο αοίῖοπ ππεη αρρτεμεπάεᾶ ας 
6οος οἵ εν]. ΝΟΥ 5116Ἡ φαντάσματα ατε Ιπνατίαβ]ε εοποοπα(αηῖ5 οἱ (πουσ]ς; 

Ῥαΐέ νε πηιδί τεπιατ]ς ἴΠαί ἰποιρηί 15 πο πΊοτε {ο Ῥε τεςο]νεά Ιπίο {πε Ίπιασες 
Οἱ 5εΠ5ε {Παη 5ἱσηῆί Ιπίο 155 Ρηγςίο]οσίοαὶ οοπά(οης: ἵπ Ῥοίμ (πετε ἶ5 α 

οεηίτα] {αει]{γ νλῖε]Ὦ ἀῑδαπσιίδῃμες απἆ οΟΠΠΡαΓΕΡ. : 

ὁ 4. 431320. τίνι ὃ ἐπικρίνει τί διαφέρει γλυκὺ καὶ θερμόν] ΑΡοιί είς 

Ρᾷ55ασο Ττεπάε]επιτρ τεπιατ]κς---Ώ Ιηδί]πίο ρίαπε ἀϊρτεάϊειτ. Βαΐ Ἡ ἶ5 

εν]ἀεηί ἴ]αί {ο ραᾶδδασε ἶ5 Ἱπίεπάεά, ἨούνενεΓ πΙΙοἩ Ιὲ παΥ {α]ὶ «Ἰιοτί οἱ 15 
αἶτη, {ο εχρ]αΐη {πα υπ ἴη ἀῑνειδιιγ ἱπνο]νεά ἵη ἴἶε τε]αίίοη ο {πα παπά 
απά γη] {ο ἀῑβετεηί Ῥγεδεπία!ίοης ο{ 5εΏ5ε. ΤΠε αιεςίίοη, ἵπΠ {αοί, Ίουν {να 

πϊπά ἶ5 αΌ]ε {ο οοπιρατα ἀῑβεγεπί φαντάσματα, Οἵ υείρἩ ἀῑβετοηπί πποῖῖνας {ο 

Αοίΐοη, ἵ5 ποῖ τπ]κα ἴαί οἱ ἴἩο οοπηρατίδοη απά ἀἰσιποίίοη οἱ ἀϊβοιοπι 

οοπιπιαηΙοα{ΙοηΏ5 οἱ 5εΏ5ο. Απά ἴἵί ἵ5 οηπΙγ αἴει Ατὶκίοί]ε Ίας 5εἰ]οά (λίς 

ΡτεΠπαίπατγ απεςίίοη ἰΠαί Πε «αη ΟΑΙΤΥ οηἨ πε πιαῖη {Ππουρ]ί οἱ {λα επαρίες 
ἵη {πα γγογάς οἱ 4317 2, τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητικὸν νοεῖ, 

δ 4. 431321. ἔστι γὰρ ἕν τι οὕτω δὲ καὶ ὡς ὅρος καὶ ταῦτα ἕν, κ.τ.λ. ΤΗϊς 
Ραταρταρ]ι ἶ5 Π11] οἱ αἰπιοδί Ἠορε]εςς ἀϊβπου]ίες, απἆ πο οοπιπιεηίαίος σαπ Ὦς6 

αἱ {ο Ἠανε ρίνεη α 5αϊκ[ασίοιγ εχρ]απαίῖοη οί (πεπι, Τί νν] θἹπιρ]έγ (νε 
5υρ]εοί {ο εχΗΙΡΙϊ βτ5ί 5οπιε οΓ {Πε εχρ]απα(ίοης ΠΙεἩ Ἠανε Ῥεεπ Ρτοροσεᾶ, 
απά ἴπεη αἆά α ννοτᾶ οἵ (νο οἱ σεπετα] ε]αοίάαίϊοη. 

Τοτείτ]05 οοπηπιεηίατγ ἶ5 α5 {01ΟΥ/5: έστι γὰρ ἓν τι--ῖ.ε. ἴἃε µεσότης 

αἰσθητικὴ Ῥτενίοις]γ ππεπίϊοπεά: οὕτω δὲ (α5 ἵπ ἴπε πιπά) καὶ ἡ στιγμὴ καὶ 
ὅλως ὁ ὄρος (ηιπηετῖοα]Ιγ οπς γΒΙΙε ἀῑβειίπςρ ἵπ ορετα(ίοη) καὶ ταῦτα (1.α. ἔε 

γλυκὺ απάᾶ θερµόν) ἓν τῷ ἀνάλογον (εας] Ῥεΐηρ {πε Παβίεαα] εχίγεπιθ Οἱ 1{5 ΟΝΥΠ. 
ἐναντίωσις {ο ΝλίοἩ (πε ρϊναίῖνε εχίτετηε, 1.6. Ρἱζέετ απά οο]ἀ, 5 εοπίΓατγ) καὶ τῷ 

ἀριθμφ ὃν ἔχει πρὸς ἑκάτερον ἐναντίον. (Έοἵ ἵ οί Ῥε τεπιονεά {ποπ οοἷά Ῥγ 

οργίαϊη Ιπίεινα], απἆ {ὶ5 Ιπίετναὶ οαη Ῥε πιπηετίσα]]γ φίαϊεᾷ, 5ν/θοί νυν] Ῥα 

τεπηονθά {τοτη ΡϊΕΐε ὮΥ α οοιτεδροπάίηρ Ιπίετνα], νυηῖίο {γοπι Ῥ]αεῖς, ἅτο., απά 

ενα ππιοτίσα] οχρτεδκίοη οἱ ἐπὶς Ιπίογνα] νν]] Ῥα {1 5απιθ.) τί γὰρ διαφέρει τὸ 
ἀπορεῖν πῶς τὰ μὴ ὁμογενῆ κρίνει ἣ τἀναντία οἷον λευκὸν καὶ µέλαν. (ΤΠε οπἱρίπα] 

απθδίῖοη τε]αἰεά {ο ἴποςα οῬ]εοίς ν/μΙοἩ, ν/Ἠῖ]ε ποί οοπίαϊπεά νηθΠίη {πε 5αππε 
σαη5, αἴε απα]οφίσα]]γ {πε 5απης---θ.ς. Ἠοί απά δινεεί. Ἠε πουν Ὀτίησς Ῥαο]ς 
Επῖ5 απεςίῖοπ {ο οοπἰτατῖες οοηίαϊπεά υυλίη {λε 5αππε οἶαςς, απἀά Ῥτουες ἴαί 

1 νΠῖίε απἆ Ῥ]αοἷς ατε αἲ οπ6 απᾶ {Πε 5απιε πιο Ῥτεδεπίεά {ο οπε απά ἴ16. 

5αΐης {αοι]ίν, ενἨῖέο απάἆ 5υνεεί υ]] ὃε 5ο Ικενήςε.) ἔστω δὴ ὡς τὸ Α τὸ λευκὺν 

πρὺς τὸ Β τὸ μέλαν, τὸ Ὦ (5ννεεί, Ἠοί, ὅτο.) πρὸς τὸ Δ (ΡΙέΐετ, σο]ᾱ, ὅτο.) ὡς ἐκεῖνα 

πρὸς ἄλληλα (α5 ν/η]ίε {ο Ῥ]ας]). ὥστε καὶ ἐναλλάξ (Α :ΤΞΕΒ : Δ, ἶ.ε, νηηίε: 

θινοεί, Ἠοί, ὅτο.-- Ῥ]αε]ς : Ῥϊεε, οο]ά, ὅτο) εἰ δὴ τὰ ΓΔ ἑνὶ εἴη ὑπάρχοντα 
(6αρροςε {]αί ἴπετε ἶ5 η ἴ1ε παπά ἴλαί νε] 15 αἱ οπε απἆ {πε 5αππε Εἴππε 
ἴννο οοπίτατῖ6ς, Οἵ οί ΥΥΠΙοἩ ἴννο οοηίτατγίε5 «4η Ῥε αἲ οπε απά {πε 5αππες πῃς 

Ρτοάϊσαίεᾶ) οὕτως ἕξει (ινε 5εης]ῖνα ΠΊθᾶΠ τὸ ἕν γν] Ἱο]ά 1886] ἵπ ἔπε 5αππε 

{α5Ώίοη) ὥσπερ κἂν εἰ τὸ ΑΒ (5μρρΙγ ἵπ {ποιρηί, τούτῳ τῷ ἑνὶ ὑπῆρχεν, ἃ5 Τϊ 
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. πγου]ά Ἰο]ά Π5ε]ξ 1 απγ οἴ]οτ ραῖχ οἳ οοπἰτατῖος 5Ποι]ά Ὦο ρτεάϊσαεά οἱ 18) 

τὸ αὐτὸ μὲν καὶ ἕν (5ο ἴἶναί ε ἵ5 πιπιετίςα]]γ οπε απά ἴἨε 54ΠΙ6) τῷ δ) εἶναι οὐ τὸ 
'αὐτό (Όαϊ ἀῑβετεηί ἵπ α5ρεοί). κἀκεῖνα ὁμοίως. (Αα Τί ηας Όεεῃ 5Ώεννη (ἶναί 

ὪΠεη οπε ραὶτ οἱ οοπἰτατίἰες ηας Ῥεεπ ρετοεῖνεᾶ, αποίμει αἶδο ν]] Ῥε Ρεί- 

-. οεϊνεᾶ, ἴε ἵ5 ενἰἀεπί ἵη αἀάῑῖοη ἴἶαί ἴννο Ραΐτς οἱ Ργορογεϊοπαίε {εΓπις αἴθ 
'ρετεεϊνεὰ αἲ οπε απάἀ {πε 5απΏε {ἶπῃα, 1 {οπ1 {πε Ῥτοροτίίοη Α :ΓΞΒ : Δ υνα 
-τείυτη {ο ἴημε ρτοροτίίοη Α: ΒΞΓ: ᾱ-- σοι εγαέ εἰεολφέγαμα: τί γὰρ 

διαφέρει τὸ ἀπορεῖν πῶς τὰ μὴ ὁμογενῆ κρίνει ἢ τἀναντία, ορ. 4453 18) ὁ δ᾽ αὐτὸς 
λόγος καὶ εἰ τὸ μὲν Α τὸ γλυκὺ εἴη, τὸ δὲ Β τὸ λευκόν) Τμις ἔας Ίνς Άανα 
-'.Ναρροδεά {μαί {Ἡε µεσότης αἰσθητικὴ ἶ5 αἲ οπε απά ἴ]ε 5απις Επι α Ρραῖτ ο{ 

-'.. εοπίτατίες, γΥΏῖίε απἀ Ῥ]αο]ς, οἵ 5νγθεί απά Εϊέϊες, απάἆ Ἠεηςς νθ Ἠανα ἀεάσοεά 

Ώια ρεγεερίίοπ οἱ ἴλοδε αιπα]εῖες γνπ]οὮ ατα ργοροτ({οπα]!γ {λε 5απις, γνλ]ίε απά 
5θεῖ, ο: Ρ]αε]ς απά Ῥϊΐΐτετ. Νου ]εί 15 5Ἴρροςε {Παί {Ἡε 5εηςῖ(ῖνε Ππεα ἶ5 αἲ 
οπε απά {λε 5απ1ο {πια ἴποςε {ίησς ν/μίοἩ ατα ΡΓοροΓίοπαΙ]ν ἴπε 5απιθ, 
5ιγεεί απἆ υλῖίε, ος Ῥϊίει απά Ῥ]αο]ς, {πε 8απΠ1ε ἰγαηπδροβίίοη Οἱ {Πθ ΡΙοΟ- 

Ῥοτίίοη νη]] ]εαά {ο ενεη οοπίτατῖες Ῥεῖπρ Ρετοεϊνεά. ΤΠε Ρτε-5ιρροςίείοη ος 
ἴπε νηο]ε αγσαππεηί 15, Τουφιτῖ]ς {ατίπεγ αἀάς, ἴλαί (ποτε ἶ5 δοπιε(Πῖπς (τὸ ἕν) 

1π πε πηῖπά ννηῖο]ι ἶ5 τεα]]γ οπθ απά ΙπάϊνΙςίρ]α, Ῥιέ ἶ5 ἀϊνειςε ἵη 1ΐ5 πιοᾶε ος 

αεἴίοη, απά ἶ5 αἀαρίεά {ο τεοεῖνε αἲ οπε απά {πε 5απιε πιο ἀῑδετεπί αιια]εῖες 

---Νηϊε]ἃ Ῥεῖης σταηπίεἁ, ἴ]ε τεδί εας!]γ {οἶον. θεά Ι]αά ἱἵρδιπι, ἀῑσαί 
αφ μ]5, κενολογεῖν ἐστὶ καὶ μεταφορὰς λέγειν µαθηµατικάς. 

Ῥπίοροπας ἴα]ες Τ απἁ Δ {ο τείεΓ Το ἴ]ε ὀάΐεας οἱ νΥπ]οἩ Α απἀ Β ατε {ηε 

ορ]εοίίνε «οιηίεγρατί5. τὸ δὲ τρίτον καὶ τέταρτον ἀντὶ νοητῶν λαμβάνει, ἵνα ᾖ τὸ 
μὲν τρίτον ὁ λόγος τοῦ λευκοῦ τὸ δὲ τέταρτον ὁ λόγος τοῦ µέλανος. Απά ἴνας, 
Ἐλπιοροπας 5Ἴρροςες Αγὶςίοῖ]ε {ο τεᾶδοη, ]δί 5 κοινἠ αἴσθησις Κπουνς {πε βτςί 
απᾶ 5εοοπά {ειπας οἱ {πε 5εσῖς5, οὕτω καὶ ὁ νοῦς οἶδε τὸ τρίτον καὶ τὸ τέταρτον, 
τουτέστι τοὺς λόγους τούτων. 

Τηἱ5 Ιπίετρτείαίοη ἶ5 αἶδο ἴα]κεη ὮΥ Καπηρε (ρ. 109). Τηετε ἶς---διιο] ἶ5 
Καπιρε᾽ς εχρἰαπαίίοη οἱ ἴΊε γ]ο]ἰε Ῥᾶδδαρε--α οετίαϊη υπΠΙίΥγ, απά ἵη πὶς 

υπῖίγ πε ἀῑΠετεπί ρετοερίῖοης ατε αἶςο οπ6---οπε ΙΠ υΙτίιε οἱ {πείτ τεεῖρτοσαἱ 

τε]αίίοη απά (πε πιππετῖσα] {οτπιι]α οἱ {λεῖτ οοπιβίπα(ίοη, ]μδί α5 ἴἩε Ο«ΟΙΤΕ- 

5ροπάϊΐηπςσ οιίννατά οὐρ]εοί. (ΤΠε αρτεεαβίε «οἶοιτ ατα οοπιρἰπα(ῖοης ος 
Ῥ]αε]ς απ ννΏ]ίε, λόγῳ καὶ κατ᾿ ἀριθμούς, αεοοτάϊπρ {ο /2ε δές 3, 439’ 19, 
απά {πε Ρ]εαςαπί Ώανοιτ5 ατε οοπιβἰπα(ἶοης οΓ 5εεί απά Ἠ]{ίετ, κατὰ λόγον 

καὶ κατ ἀριθμούς, 442312. Νον Ιέ πια]ες πο ἀἰΠετεηοε τε]α(ῖνε]γ {ο (λῖς 
ἀϊδιποίίοη, υΥπείπετ οὐ]θοίς νΥΠ]οὮ ατα ποῖ ἨΟΠΠΟΡεΠεοι5 (τὰ μὴ ὁμογενῆ), 516] 

α5 5Υ/θ6οί απά ΊναΤΠΙ, ΟΥ ἴποςα ΥΠΙοἩ ατα Ποιποδεπεοί5, απά {πετείοτε ο«ΟἩΠ- 

{ΓΑΤΥ, δυο α5 Ῥ]αοὶς απἀἆ νπ]τα, ατε ἴαΚκεπ ΙΠίο οοηφΙἀεταίϊοη. Ταχε {Ίεπι, 

ἴπεη, α5 Ἡοπιοδεπεοις5. Α (Πε) απἀ Ὦ (Ρ]αε]ς), ἴπε οῬ]εείῖνε ραῖτ, 5ίαπά {ο 

οπς αποίπετ η {Πε 54ΠΠε τα[ῖο α5  απἀ Ὦ, ἴΊε 5αῬ]εείίνε ραῖτ: απά ἴΊετε- 

{οτα, αὐεπαμάο, Α: 6 1 Β : Ὀ. Ι νε, ς απἀά Ὦ Ῥτεδεπί {Πεπιςεῖ]νες 

.Ῥείοτε ους Ιπίετπα] ππεπία] απΙ(γ, ἴπεγ νη]] τεδεπηρ]ε {πε οοπατίοη οἱ Α απά 
Ἑ, ἴἶαί 5, (πεγ νν]] ὃε ἵπ απῖίγ, Ρα πείς αδρεοῖ οἵ πιοάς οἵ εχἰσίεποε 1] ποῖ 

Ῥα ἴηε 5αππ8. Απά ία 5απῃε γεδυ]ί πο]άς σοοά ἵπ «Ώ5ε Α απᾶ Β ἆ4ο ποῖ Ρε]οπς 

{ο {πε 5απιε ε]αςς, 
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Ὅ ΤΗϊ5 γνοι]ά 866Π1 {ο Ῥ6 {Ἡο ἵπ6ί εχρ]απαίίοη ο {πα Ῥαδδαρο. Ἠαά 
Ατἰδίοί]ο πηεαπί ὮΥ Τ απἀἆ Δ {πε 5ινθεί απἆ Ῥϊίει α5 Τουδίτῖ]ς 5µρροβ65, Τε 

ποι]ά 5ιιτεὶγ Ἠανο 5αῖά 5ο. Τε νλο]ε Ροϊηί οἱ Ατὶςίο(]ε᾽5 ατσιπιεηί ἶ5 εἶναι 

1ᾳδί α5 αμα]ίίες οαηπ Ῥε υπ]τεά οὐ]εοίϊνεΙγ ἵπ οπο {ΠίΠς, 5ο ἴΠ6γ σαπ Ῥε 

ππῖίεά 5υΡ]εοίϊνε]γ ἵη οπε αοί οἱ (ποιρΏί: απά Ἰπδί α5 απ ο{αηΡε 15 αέ ο0Ε 

γε]]ον’ απἀ {αρταπί, 5ο ἱπ]ατ]γ {ιο (νο Ιάεας οἱ οοἶοιτ απά οάοις οαη ὃῬε 

Ἠε]ά Ῥείοτε ἔἶια παπά Ίπ οπε αοί οἱ (οισηί. Τις ια 5οἸμίίοη Ἠετο Ῥ{ο- 
Ρορεἆ 15 ςἱπχ]]αχ {ο ελαί Ίπ 72ε «εΊΦ14, ο. 7: ἴλο οπ]γ ἀϊβετεπος ἵπ {αοί ἶ5 ἴἶπαί 

ἴπε ε]ασοίάαίίοπ Ίατε 15 εποιπηρετεά νη(Ἡ α πιαϊλεπιαιῖσα] θυπιρο[σπι νμ]οὮ 

{6αΙ1Υ Πε]ρς Πτί]ε {ο α 5ἰπιρ]βοαίίοπ οἱ {πε αιεςίίοηΠ. 9εα 76156514, 7, ὃ 9, 

449313: ἢ ὥσπερ ἐπὶ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐνδέχεται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς. 
τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ἐν ἀριθμῷ λευκὸν καὶ γλυκύ ἐστι, καὶ ἄλλα πολλά, εἰ μὴ χωριστὰ 
τὰ πάθη ἀλλήλων, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἕτερον ἑκάστῳ. ὁμοίως τοίνυν Θετέον καὶ ἐπὶ 

τῆς ψυχῆς τὸ αὐτὸ καὶ ἓν εἶναι ἀριθμῷ τὸ αἰσθητικὸν πάντων, τῷ µέντοι εἶναι 
ἕτερον καὶ ἕτερον τῶν μὲν γένει τῶν δὲ εἴδει. 

431324. πῶς τὰ μὴ ὁμογενῆ] 9ο ἴἵη 190 Χ. μὴ ἶ5 οπιϊ((εά ἵπ ΤΥΝΤΥ, απά 

ῬΥ Θἰπιρ]οίας, Ττεπά., απἀ Ῥε]κ]κοτ. 1 μὴ Ῥε εί οιῖ, ὁμογενή πηιδί Ῥα 
τερατάεὰ α5 εχβ/αμαίογ οἱ ἐναντία, απᾶ {πε 5δεηίεηοθ ν]] ππεαπ: Τηετε 5 πο 
ἀϊπετεπες Ὀείνεεη οοηδἰἀετῖηςρ ποη-Ποπιοφεπθοις απαΠῖε5, 5ο] α5 5ινεεί απά 

Ἠοί, απά οοηδἰἀετῖης «αια]Πέίες πνΏῖοἩ ατα οοπίτατἰε5, 6 ᾖοποσεπεοί, 1.8. 

οοπιρτεπεπάεά απάεσ οηπς απά {πε 5απ1θ οἶαςς. 

ὁ 5. 4312. τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητικὸν νοεῖ] ΤΗϊς νοπ]ά αρρεατ {ο ϱο 

Ῥαο]ς {ο {πε δίαίεπιεηί 1Π 4313 1ζ---20Ο, απά {ο πἹεαΠ {μαί νγηῖ]ς, α5 δίαίεά ἴπ 

15, φαντάσματα 5ί8Ώᾷ5 α5 αἰσθήματα ἴο απάριδίαπάϊης, 5511] ενα Ἱπίεγρτείαίίοη 
ο {Ἠεςε α5 ϱοος ο: εν]! (α 16) Ιπνοῖνες {πε τεοορπΙ{1οη οἱ ἴἈεπι 5 σεπογα] ΟΥ. 

Όγρίσα] εἴδη, απά 5ο Ιπιρ]ες {Ἡα υνοχ]ς οἱ ΤΘαδοῃ. Της Ατσίοίϊια ΕΙΓίΤ6Γ. 
Παδίταίες ὮΥ (πε Ῥτοςςςς οἱ ἱπίοτρτείῖηρ α Ἱνατ-ρεασοῦ. ἸΤαδί α5 ἴλαί, νυηί]ε 

ἹππιεάίαίεΙγ α πιετεῖγ 5εηςιοῖς ΡΗΕΠΟΠΙ6ΠΟΗ, Ῥεσοππες 5εοοπά!]γ α ϱγ/ηζοί 

οἵ τερτεδεπία{ίνο Οἱ 4η Ιηναδίοη, 5ο 5ἰπη]]ατ]γ {πε ρτεςεπία{ἶοπς οἱ 5εηΏ5ε Ἠανε 

{ο Όε Ζγαλαύαίεά Ἰπῖο πο εἴδη οί νπῖοὮ {π6γ ατα (ο οοιπίετρατί5 Ῥθίοτε ἴΠ6Υ 
ο8η Ῥεσοπῃε πηοέίνες {ο αοίῖοῃ. 

431) 5. αἰσθανόμενος τὸν φρυκτὸν ὅτι πὂρ τῇ κοινῇ γνωρίζει] Τουβίτῖ]ς πνου]ά 

οποῖξ ὅτι πΌρ: Ῥὰΐ 1 αρτθε νηί] Ἠΐ5 υηἰπἰε]]φεπί Ιπίετρο]αίος” 1π Επ]ίης 

ἴλαί (1ο οἶαιςε ἶ5 Ιπίεπάεά {ο Ῥτίης ουί {πα ορροφίίοη Ῥείνεεπ {λα Ῥετοερ- 
Ποπ οἱ {πε ἴδια αἴσθησις ἴο ΝΠΙΟΠ ἴἩε φρυκτὸς ἶ5 ΠΠςτεΙΥ πὂρ (ος ποτε θἰτῖοι]γ 

α οο]ουτεά 5υπίαςς), απά ἴ]ε κοινὴ αἴσθησις νγηὶοὮ ἵπ οοΠδε(ιεπςθ οἱ {πε 

ππονεπιεηί οἱ {Πε Ώαπιε Ιπίετρτείς Τί {ο ἀεποίε {πε αρρτοβο]Ἀ οἱ 4Π ΕΠΕΤΩΥ. 

Νοτ πνου]ἀ {μετα 58εΠῃ {ο Ῥε νετγ σοοᾷ ρτοιπάς {οι τεαάῖπς νη(Ἡ {πε πιατρίη ο 

ἴνο ΈΒαςεὶ εἀΙΠοη κινήσει Ἰηδίεαὰ Οἱ κοινῃ. Μονεπιοπί ΠΠαΥ Ῥε ἴπε 5ρεοία] 
οοπά(ποη {Ἠτοιιβ] ΥΠ {Πε ἰρηϊβεαποε οἱ {πε ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠ ἴπ αιεδίίοη 8 
ἀϊδεονετεά, Ῥιί (πε {αοι]ίγ οἱ 5εη5ο ΥΝΠΙο]Ἡ ἀΐδεονετς {Πὶς θἰσπίβοαποε ἶ5 ος 

φἠἁςιί 56οΡε {λαη {πε ρατίίοι]ατ οοποοπη(αηί οἱ πιοίῖοη. 

ὁ 7. 431) 12. τὰ δὲ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα νοεῖ] Τοτφιτκ τεσατάς ΕΠῖ5 

Ρᾷ55αρο ἃ5 Πορε]εςε]γ οοτταρί, ἀπά αάάς {λαί ἴΊε Πτςί ρατί ἵ5 πιοτε οἵ Ίε55 

α τερείϊ]οη οἱ ο. 4, 429) δ, υνΏῖ]ε {ο 5εοοηπά Ροτίίοη τείετς ἴο α ἀϊδειςδίοη 
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{ος νηοὮ ἴε ἶς ἱπιροβδῖρίε {ο αδθῖση αΠΥ Τ6ίετοησθ. («οπῄιδεά, Ἡούενοτ, αξ 
ἴῃα Ῥα5δ86ο ἵη 5οπΏς Ἠαγς ἶ5, ἴξ νγου]ά 5εεπῃ 5ΙπΙΡΙΥ {ο εοπέῖηιε {πα αοσοιηί 

οἳ Εἶναί πνοτῖς οἱ {θαδοηΏ νὰ ννμῖο]Ὦ {ο Ρτενῖοις 5εοίίοη5 Ἠανα Ώθεπ οοςιΙ- 
Ρῖεᾶ. ΊΛε Ἱανε Όθεῃ {ο]ά Ίουν {1θ τθαδοη αρρτεμεπάς {πα ἴάεας οἱ ἀεείταρ]ε 

"απά υπάθείταβ]ο ἵπ (πα Ρτεδεηία(ἶοης Οἱ {πε 56η565: ν/ε 4Γ6 ΠΟΥ {ο]ά Ίουν ἴί 

αΡρτε]επάς πιαϊπεπιαϊιίσα] αΏδίτασίίοπς. ΤΠε αβείταςίῖοη, ἵε ἶ5 εχρ]αἰπεᾶ, ἶ5 
πο ααῖίε οοπηρ]είε: ἴέ ἶ5 Ἰ]κα (αγίης {ο οοποεῖνθ ἴἩθ σιµόν πο 5 «οποτείθ 
Ῥυΐ α5 αὐὈδίτασί: απἁ γεί πιαϊπεπιαί]σαὶ οοπεθρίίοης 8ἴε πενεί επ/{ΙγεΙγ Ιπάς- 

Ῥεπάεπί οἱ α οοποτεῖε τερτεςεπία(ἶνε---ἴΠευ α{ε, ἵπ πε Ίαηριαρε οἱ ἴἶιε ἠ7εία- 

ῥἠγοΐσε, χωριστὰ ἀλλ) ὡς ἐν ὕλῃ: απά (πεγείοτο πιαίπεπια(]σα] (ΠποιρΏί οὐ 
κεχωρισµένα ὧς κεχωρισµένα νοεῖ---ἵϊ ἵ5 ἵη {αοί αὐφίγαεί ἵπ α ΠΒΙΤΟΥΝΥ 5εη5ε, απά 
πηβκος αΏ ππτεα] δεραταίίοη Ῥείνεεηπ Ἰάεας απά (πίηρς. ἜΤπας, (Πεμ, ἴ]ε 

πηεπία] αοῖ Ιπνοϊνεά ἵπ πιαίπεπιαίϊῖος ἶ5 οἱ α τε]αίίνε, Ἱπιρετ{εοί παίατα. Ῥαέ 

ΤΘΑΣΟΠ, ἵη ἴπα {α]]ει απάἀ ποτε σεπετα] 56ηΏ5ε ο{ {πε ννοτᾶ, {πε υγΙίεγ σο65 οἩἨ 

ἴο 5αΥ, ἵ5 ποῖ «οἱ (Ππὶ5 παττον]γ αΏφίτασί απά {πετείοτε δεππῖ-δεηδαοις οἨαί- 

αοΐίετ, Έεαδοῃ, ας {πε (ποιρ]ί οἱ {πε Ιάεας νΠΙεἩ σίνε {τα(Ἡ {ο {πίπρς, ἀεα]ς 

αἲ οπΏος ψ(Ἡ εἶνε {οτπι απά {πα πιαϊίεγ οἱ εοση!ἴοη: 1ὲ {γαηδοεηᾶς {Ίε ΟΡΡΟ- 
εἱέήοη οἱ ὕλη απά εἶδος ἵω ἴἩε οοποερ{ῖοηΏ Οἱ ἐνέργεια. Απά ἴπας, α5 Οἰπιρ]οῖας 
5αΥ5, ἴἩο πτ]ίετ ἶ5 ασαῖπ Ὀτοιρ]ί ἴο {πε οοποερίῖοη ΟΓ ΤΕΔΦΟΠ α5 Ρεπείταίίπο 

το ἴπε ἴταε Ἰάεα απά τοβ]γ οἱ (Ππίηρ5, απᾶ (πάς ρτοάσοίηςρ απ ΙάεπίΙίγ Ῥ6- 

Ώπθεμ ἐπίησς απά {ΠοιρΏί, βούλεται μὲν καὶ νῦν ὅπερ πολλάκις προεῖπε τε καὶ 

αὖτις ἐρεὶ ὑπομνῆσαι, ὅτι πᾶς νοῦς ὅταν ἐνεργῇ ὁ αὐτός ἐστι τοῖς νοουµένοις καὶ 

ἔστιν ἅπερ τὰ νοουµένα. 

«ΠΑΡΤΕΕΚ ΥΤΠΙ. 

ΤΠϊς οἰιαρίες ἀΐδοισεες {ο οοππθείϊοη Ῥείνεεη 5εΏ5ε απά {λουιρφῆί, απἁ 
5εινς (ἶαί γνηῖ]ε τεᾶδοη ἵ5 οοεχίεηςῖνα νη(Ἡ {πε πο] γγοτ]ά ο{ εχρετῖεπος, 
Ἶε ἵ5 9611] οπ]γ ἵπ πα γγοτ]ά οἱ 8εηΏ56 {]αί {πε γγοτ]ά οἱ {ποιρ]Ώέ ἶ5 {ο Ῥο {ουπά, 
Τ]16 ἔννο ατθ πο, ἂ5 Ῥ]αΐο Ἠαά 5αρροσεᾶ, ἀῑνιάεά, Ῥαί {ε Ιάθας οἱ τεᾶδΟΠ 

οπ]γ οχἰδί α5 επηροά{εά ἵπ πιαίετία] ΡΠΕεΠΟΠΠεΠα. 

ὃ 2. 431) 24. τέμνεται οὖν ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ αἴσθησις εἰς τὰ πράγματα] 
Τοτδίσῖς, απαὈ]ε {ο εχρ]αίπ {Πε ΄ πιοηβίτοβΙ(γ᾿ Οἱ εἰς τὰ πράγματα, Τ88ᾷ5 ὥσπερ 
τὰ πράγματα ο ἴπε 5ασρεςίίοη οἱ ΤΗεπηϊδίας᾽ Ιπίετρτείαίίοη (τὰ ὄντα τοίνυν τὰ 
μὲν δυνάµει τὰ δὲ ἐνεργείᾳ' οὕτω δὲ καὶ ἡ ψυχὴ τὰ μὲν δυνάµει εἴδη ἐστί, τὰ δὲ 
ἐνεργείᾳ), απά Εατί]ες αἰέει5 εἷς τὰ δυνάμει Ιπίο εἰς δυνάμεις αΠά εἰς τὰ ἐντελε- 

χείᾳ Ιπίο εἰς ἐντελεχείας. Βιί ἴπ]5 α]ίεταίίοηΏ 86ΕΙΠ5 ΙΠΠΏΘΟΕΡΣΑΤΥ. 
431) 27. δυνάµει ταῦτά ἐστι] Ῥο ἴπε ρτεαίθγ ηΙΠηΡεΓ οἱ Μ585. ΙΓ ταὐτόν 

Ῥε τεαά, ἵέ νγοι]ά 56επι Ῥείίετ, γή ῬτοἙ. ΟΠαπά]ες, ἰο οοπΜίπι---τὸ μὲν ἐπι- 
στητῷ, τὸ δὲ αἰσθητῷ. 

43231. ἡ ψυχὴ ὥσπερ ἡ χείρ ἐστιν] Ἐοτ ἴπε 5αρετιοτῖγ οἱ {1ο Ἱαπά ονεΥ 

α] οἴνετ Ιπδίταπιεηίς, 5εε /2ε /αγ{. 41Η. Τν. 1Ο, 6873 20: ἡ δὲ χεὶρ ἔοικεν 

εἶναι οὐχ ἓν ὄργανον ἀλλὰ πολλά’ ἔστι γὰρ ὠσπερεὶ ὄργανον πρὸ ὀργάνων. Τ19 

ππείαρ]ος Ἱπιρ]ες, ας Ττεπάε]επριτρ 5αΥ5, ἴπε αὐφο]αίε ργϊοτΙγ οἱ παπά {ο 

αἩ πιαίετῖαΙ (Ππ]πρ. ᾖἸΤμδί α5 {πε Ἱαπά ἵ5 (πα Ιηδίταππεηί γνΠίς], εχἰςιῖησ 
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ῬγενΙοιια]γ {ο αἲ] οίπει (προς, οοηνετίς {επι αἲ] {ο δε, 5ο 5ἰππί]ατ]γ παϊπᾶ, 
α5 {]ς εἶδος εἰδῶν, ἱδ πρότερον τῇ φύσει. ΟΡ. Τπειπϊίία5, νο 58Υ5: µήποτε 
δὲ οὐ τῷ λαμβάνειν µόνον τὰ εἴδη πάντα λέγεται καλώς εἶναι τὰ ὄντα ἡ ψυχὴ ἀλλὰ 

καὶ τῷ ἐντιθέναι τὰ εἴδη τῇ ὕλῃ. 

4323 12. τὰ δὲ πρὠτα νοήµατα τίνι διοίσει;] Ττεπά. απἀειδίαπάς νεα 
νοήματα ἴο Ῥε ἴ1ε Ἠ]ρ]εςί εοπεερίίοη5, α απίδις τε]φααε νετίαίεπι τερείιηέ, 

απά νίαννς {πο οἶααδε σεπεΓα]]γ α5 α ν]πάϊσαίίοη ο{ {πε ποη-δεηδιοις «πατας- 

τεγ οί {Ίε οοπεερίῖοης οἱ {Ἡε οτεα(ῖνε Ιπίε]]εοί. Επί, α5 Ἐτειάεπί]α] (ρ. 13) 
5αΥ5, Αγὶςίοϊ]ε γνοι]άἀ ποί ενεπ ρτοῬ]επιαίίσα]]γ Ιάεπιῖγ ους Π]ρ]εςδί Ιάθας 

γνΙἩ φαντάσματα. Αί ἴ]ε 5απιε της ἴε πρώτα νοήµατα ατε 5εατοε]γ οπ]γ 
αποοηπεοίθά Ιάθα5, Ίἶκε {ο ἅπλα οί Λεία. Ἑ. 4, 1927) 27, νου συμπλοκὴ 

οἱ (ταῖἩ ο: {αἰδε]οοά : ταίπετ {Πεγ αἴα ἴπε δαγ]εσί τοςδα]ίς οί αὈφίταςίίοι----ἴ]να 
σεπετα]ἰζαίίοη5 ννλ]σ]ι 1ϊε οἶοδεςί {ο 5εηδίδ]ε ΡΗΘΠΟΠΊεΠα. 

4323 14. ἢ οὐδὲ τἆλλα φαντάσματα] Τουφδίτῖ]ς νγοι]ά Ἱετε τεαά ταῦτα, απά 

5ο ρεί πε πιεαπίης---ποῖ ενεη {εςε---ποί ενεη οἱΓ εατ]ῖεςί απά ]εαςί σεπετα]- 
ΙΣεά Ἰάεας ατε ἴο Ῥο τερατάεά ας ἀῑτεοι]γ τεδι]ήης {ΠοΠ1 ΠπεΤΕ 5εΏδµοις ἵπι- 

Ῥτερδίοης. ΤΠἱ5 πο ἀοιδί θἱππρ]ίβες {1ε 5εης5ε, Ῥιί τἆλλα, ἴπε τεαάϊῖπς οἱ αἲὶ 

ἴποε Μ595., π]αΥγ Ῥε αοοερίεἀ α5 πιεαπίης {λαί οἱσ εατ]εςδί Ιάθας, α5 11] ας 

οἳΣ ΠΠΟΓΕ Ρεπετα] Ιάεας, αἴε {ο Ῥε τερατάεὰ 5 φαντάσματα. «ΟΕ οοισςε, 1 

πρὠτα νυήµατα ὃε {α]κεη {ο ππεαΏ {πε πηοδέ αη]νειδα] απά {απάαιπεπία] Ιάεας 
οἱ Τε πι]πά, τἆλλα ν]] σῖνο (λε Ῥείίεγ 5εΏη5ε α5 πιεαηίης {λαί ποῖ Θνεη οἴ]ες 

Ιάθας-- ποί ενεη ΙἸάθας οἱ ]ε5 σεηεταΠίγ, ατα {ο Ὦε ἀθδοτιρεά αξ πιοτε 

φαντάσματα. 

6ΗΑΡΤΕΕ ΙΧ. 

ΤΗΐ6 απά (νε ἴννο {ο]]ονήπς οἸλαρίεις ἀῑδοιςς {λε πιοίῖνε απά αείῖνε 
Ῥον/ετς οἱ {πε παπά. Α/ίεΓ 5οπιε τεπιατ]ςς (6 2, 3) οἩ ἴἶνε εχίεπί {ο υν]οἷι νε 

«8η 5ρεαΚ οί ρατίς οἵ {αου]ῖες οἱ πιϊπά, {πε ντίοΓ σοε5 οἩ {ο «ειν Εἶναί {]ιε 

πιοῖῖνε {αου]έγ ἶ5 {ο Ῥε {οιιπά ἵπ πεϊίπει {Ἡα νεσείαιῖνε βιποίῖοης ΠΟΥ ἴἵῃ νο 

5εης!(ῖνα Ῥον/ΕΙ5, ΠΟ ἵπ {1ε τ6αδοη ἴακεπ ὮΥ 1196]Μ, 

δ1. 432" 16. τῷ τε κριτικῷ, ὃ διανοίας ἔργον ἐστὶ καὶ αἰσθήσεως] Ορ. Ώε- 

ού «421171. 9, 7οοῦ 17, ὁρῶμεν δὲ τὰ κινοῦντα τὸ ζφον διάνοιαν καὶ φαντασίαν 

καὶ προαίρεσιν καὶ βούλησω καὶ ἐπιθυμίαν. ταῦτα δὲ πάντα ἀνάγεται εἷς νοῦν καὶ 
ὄρεξιν. καὶ γὰρ ἡ φαντασία καὶ ἡ αἴσθησις τὴν αὐτὴν τῷ νῷ χώραν ἔχουσιν' κριτικὰ 
γὰρ πάντα. 

ά 2. 432" 25. ἅ τινες λέγουσι διορίζοντε] Τ{ε τείετεπεε ἶ5, ο{ «91156, ἴο 

Ῥ]αΐο. 

4323 26. οἱ δὲ τὸ λόγον ἔχον καὶ τὸ ἄλογον] Τῃο ἀῑδιϊποίοι 5 ἵπ 2/7. 

Λέο, 1. 13 τείεττεᾶ ἴο ἴ]ιε ἐξωτερικοὶ λόγοι. 

432" 309. καὶ τὸ αἰσθητικόν ὅ οὔτε ὡς ἄλογον οὔτε ὡς λόγον ἔχον θείη ἄν τις 
ῥᾳδίως] ΤΠϊς οπ]οίσπι γυου]ά 5Θεπι {ο πια]ε Τ Ῥτοβαρί]α {λαί {πε ρορι]ατ 

Ρ5ΥΕΠΟΙοΡΥ οἱ Σ{1. ές. 1. 13 ἶ5 10έ Ατὶςίιοϊ]ε]5 ΟΥΥΗ, 
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«ΗΑΡΤΕΕ Χ. 

ΤΠε περαϊίίνε τεςυ]ίς οἱ {πα Ρρτεοεάϊηπςσ ολαρίες ατα {ο]]οννεά ὮΥ α ποτε 

Ῥοβ!ῖνε ἴπεοτγ ο{ ἴπε οτὶσίπ οἱ αοἴϊοη. Ὠεείτε απἆ ΤεᾶδοΏ (απάεΓ νΠῖοἩ 

Ππιαρϊπα[ίοη παμςί Ῥο ἱπο]αάεά) ατα (λα {αου]εῖας νΥπίοἩ ενἰἀεπί]γ Ἰεαά {ο αοίῖοη. 

Ῥαϊ ἴΠεγ πιονε ἵη ρετ[εοί απίδοη ὙἩ οπε αποίπες, Ῥοίμ Ῥεῖηρ ἀῑτεσοίεά ἴο 

5Ο0Π16 επά (ὗ 2), απά ἴΠὶ5 επἁ ος ορ]εοί οἱ ἀθῖτε, ΨΠείπειγ α σοοά οἱ ΤεᾶδοΏ 

οἵ α σοοὰ οἳ 5εηςε (5 4), ἶ5 {αι νΏῖο]ἃ τεσι]αίες {πε οοηβϊοί ( ϐ) ο{ τεᾶδοΏ 

απά αρρείῖίε. ΤΠε Ῥτουεςς οἳ πιοτα] αοίῖοη, ἶΏ {α6ί, ἶ5 κε α Ῥα]]-απά-δοεΚκεί 

1οῖπί, απᾶ (πε ασεηῖ, νΥη]]ε τεαολῖης Γογνατά απάε {πα ΙπῃΠπεπεε οἱ αρρείῖίε, 
6 εοπ(πιαΙ]γ Ῥεῖηρ ρι]]οά ἵπ απά τερυ]αίεά ὮΥ ἴπε Ῥεγπιαπεπί 5απάατά 
ΟΓ τεᾶδοῃ. 

δ1. 433" ΤΙ. ἀκολουθοῦσι ταῖς φαντασίαις] (ϐΡρ. Είἠ. ΥΠ. 3. ΤΙ, διὰ τοῦτο 

τὰ θηρία οὐκ ἀκρατῆ ὕτι οὐκ ἔχει τῶν καθόλου ὑπόληψιν ἀλλὰ τῶν καθ’ ἕκαστα 

Φαντασίαν καὶ μνήμην. 

ὃ 2. 43315. Τοτςίτὶ]ς ἀϊδοονεις μετε α ἀαρ]σαίίοπ ο{ ἴ]ε {εχί νυπ]εΙ Ἶε 

αΊταΏΡες ας Γ{ο]]ονυς :--- 

ἄμφω ἄρα ταῦτα κινητικὰ κατὰ τύπον, νοῦς καὶ ὄρεξις, νοῦς δὲ ὁ ἕνεκά του 
λογιζόμενος καὶ ὁ πρακτικός διαφέρει δὲ τοῦ θεωρητικοῦ τῷ τέλει. καὶ ἡ ὄρεξις 
ἕνεκάτου πᾶσα. ὥστε εὐλόγως ταῦτα δύο φαίνεται τὰ κινοῦντα, ὄρεξις καὶ διάνοια 
πρακτική. 

Ζαγζογ }ογφίσ: τὸ ὀρεκτὸν γὰρ 7α{ε ΥεγΦίοΗ: οὗ γὰρ ἡ ὄρεξις, 
κινεῖ, καὶ διὰ τοῦτο ἡ διάνοια κινεῖ ὅτι | αὕτη ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ. 
ἀρχὴ αὐτῆς ἐστὶ τὸ ὀρεκτόν. . 

τὸ δ' ἔσχατον ἀρχὴ τῆς πράξεως. καὶ ἡ φαντασία δὲ ὅταν κινῇ, οὐ κινεῖ ἄνευ 
ὀρέξεως. ἓν δή τι τὸ κινοῦν, τὸ ὀρεκτικόν. εἰ γὰρ δύο κ.τ.λ. 

ΤΠΕ νο ρᾶ5ρα655, Ἡοψενετ, νοι]ἀ ποῖ 5εεπι ἴο Ὠς {16 πιετο ἀπρ]ϊοαίας 
ΜΗΙΕὮ Τουφίτῖ]ς 6αρροςες {πεπι {ο Ῥθ. ΤΠεΥ ῬοἱἩ, ἱπάεεᾶ, οοπἰτὶριίο {ο ἴἶια 
Ῥτουί οἱ ἴἩε 5αππε τεςυ]έ, ἐλαῖ τεᾶδοη απά ἀεδίτε Ῥοί] Ἰθαά {ο αοίῖοη: Ῥιέ 
Ώλεγ 4ο 5ο ἵπ ἀβετεηί νναγ». Τη 15 Ατὶκίοι]ς, α[ίετ ποῖίης (λαῖί ῬοίἩ ΤΘᾶΦΟΠ 
απά ἀεδίτε 5ἡπιυ]αίς {ο αοἰῖοη, 5Ώενης {μαί ἐς ἶ5 ἴγις ος χθαςοΏ Όεσαιςα Ἱΐ, 
Ἠπεη ἀῑτεσίεά ἴο απ επἀ, Ώ6εοοππες πρακτικός, απά ἴτιε ος ἁρείτε Ῥεσαυςο ἀθείτα 
ὃν αἱναγς τε]αιῖνε ἴο απ επά: ἵε ἶ5 ]ηδί, ἵπ [αοί, ἵέ5 ορ]θοί νυλ]οὮ οοπςϊέαίος 
Ώπε ρηπεῖρ]ε οἱ {λε ρτασ(ἶσα] γεαδοη, αἰίποιρ]ῃ Απκίοι]ᾳ αάάς, ρατεπίλμειϊσα]1γ, 
Όπε ἀῑχεοί ριϊπεῖρ]ε ος Ῥερϊπηίηρ οἱ αοἴίοη ἵ5 6οπις Ραγίϊου]αχ {αοί ο 8εῃ56. 
Τη πες 18 απάἀ 19, οἩ {Ἡε οἴμει Παπά, Αγίςιοϊ]α ἵ5 πποτε οσουρἰεά γνῖεἩ «θνυ- 
ἵπρ Όλαί τεβδοπ απάἀ ἀεδίτε αοὶ {ορείᾗεγ ἵῃ Ἱεαάίηπρ {ο αοἴίοΏ, απά ναι α]εῖ- 
ππαῖε]γ εγετγίμίηρ ἀερεπάς προη ὄρεξις, γνέμοιί γνλίοὮ πείέ]ες φαντασία ΏΟΓ 
διάνοια οΆη Ἰεαά ἴο αοίῖοπ.--Ιί νου]ά 586ΠΙ ΙΠΠΕΟΘΕΣαΤΥ ἴἨθη {ο Ἠανα 
εςοιτθε ἴο ἴπε νἰο]εηί εχρεά]εηπί οἱ ῬαηφδοἈ (ΦΛήοίοφμς, ΧΧΙ. 543), απά 
τεαᾷ οὐ γὰρ ἡ ὄρεξις αὐτὴ ἀρχὴ τοῦ πρακτικοῦ νοῦ. λετε νε ἴο αοοερί 
Ῥαηςο]/ οοπ]εσίμτε {πε πιεαπίηπρ γνοι]ά Ῥε: Ὠεδῖτα ἵ5 αἱνναγς ἀῑτεοιεά {ο 
5οπιε επ: {ος ἀεσίτε ἶ5 πο Ιεδε]ί {ο ρεϊποίρ]ε ο: θατίίηρ-ροϊπί ο{ ργαο(ῖσα] 

ΤΕΑΡΟΠ: Τὲ ἶ5 (πε α]επιαίε {αοῖ ννη]ο] ἵ5 Ιδε]{ {ης ίαγησ-ροϊπί οἱ αοἴϊοη.--- 
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Τη πε 18 ὀρεκτικόν, νΠΙο] ἶ5 τθαά ὮΥ ἴἶα πια]οπίγ οἱ Μ55., που]ά 568εΠῃ {ο 

Ῥα πποτε οουγεοί {ἹΠαη ὀρεκτόν (τεαά Ὦγ Ττεπᾶ, απά Τουφίτ]), α5 5πενίης ἴπαί 

Ροί] ὄρεξις απάἀ διάνοια ΕΠίΕΙ Ιπίο αοϊίοηπ; απἁά α γψοτά ἀεποίπςο ἴπε {αοι]γ 
86εεΙη5 πποτε αρρτορτίαἰε ἴπαπ οπ6 νυμίοἩὮ ἀεποίες {ένα οῬ]εςί. 

Φ 4. 4333 22. κατὰ κοινὸν ἄν τι ἐκίνουν εἶδος] Τηεπιϊδεας ραταρῃταδες: 

ἄλλη ἄν τις δύναµις ὑπῆρχεν ἀμφοτέροις κοινή, ἧς ἀμφότερα κοινωνοῦντα ἐκίνει τὸ 

ζῶον ὡς τῷ δίποδι καὶ τῷ τετράποδι τὸ πόδας ἔχει. Απά Ατϊδιοί]ε” αἴραπιεπέ 

γου]ά 56εΠῃ {ο Ῥε {ο ἴμε {οἰ]ουνίης εβεοί: νοῦς απᾶ ὄρεξις ατε ποῖ ἔτυο δεραταίε 

{αου]ήες η ρτοάιοῖπρ αοίῖοη, Ῥεσαμςα, 1{ 5ο, ἴΠεγ νοι]ά Ίανε {ο Ἰηνοῖνε α 

6ΟΠΙΠΙΟΠ οεηίτε, {Ἠ6Υ υνου]ά Ώανε {ο εχΏΙΡΙί α οοπηπαμΏΙ{γ οἱ αοίῖοη ἵη ρτοάμεῖης 
Ώλεί τεφ]ί. Βιί 5αο] οοπηπαΏΙίγ ἆοες ποί εχἰδί. ΊίεαδοΠ, Ιπάεεά, ἱηνο]νες 
ἀεκίτε, απάἀ αςίΙοΏ, κατὰ λόγισμον, 5 85Ο κατὰ βούλησω : Ῥαί ὄρεξις, οἵ αἲ 

]εβδί ἐπιθυμία, 5Ώθυν5 πο οοπηπωἁΠΙ(γ οἳ αοἴίοΏ νΙἩ λόγισμος---ἵΏ {αο, ἴ]ιε Ώνο 

αἴθ ποαμευ 1 η οοηΠ(οί. 

433" 25. ἡ γὰρ ἐπιθυμία ὄρεξίς τις ἐστίν] (Ορ. Τοῤέος, ΥΙ. 3, 149) 27, ἡ ἐπι- 

θυµία ὄρεξις τοῦ ἡδέος, απά 7ε Ἰοέ «4μ. 7οοῦ 22, βούλησις δὲ καὶ θυμὸς καὶ 

ἐπιθυμία πάντα ὄρεξις ἡ δὲ προαίρεσις κοινὸν διανοίας καὶ ὀρέξεως' ὥστε κινεῖ 
πρὠτον τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ διανοητόν. 

δ4- 433'286. τὸ ἀγαθὸν ἢ τὸ φαινόμενον ἀγαθόν] Ορ. Σέῆ,. Δρ, ΠΠ. 4, 
ΨΊεΓε 1ὲ ἶ5 5Ώενη ἴλαί αΏςο]ιίε]γ 1έ ἶ5 τεα] σοοά νλίο] 15 ἴἶιε οῬ]εοί οἱ ν]δα, 
Ραΐ τε]αϊνε]γ {ο Ἱπάϊν]άια]ς 1ε 15 νε αρρατεηί ος Ῥπεποπιεπα], Τπεπηϊδείας 
εχρἰαίης (ιαί 1 {5 {Πε ἀληθινὸν ἀγαθόν γνΏὶο]ι εχοῖίες νοῦς, {Πε φαινόµενον ἴλαί 

ΙπΠιεποθς ἐπιθυμία απἀ θυμός: απἀ αάς, καὶ γὰρ τὸ ἡδὺ τηνικαῦτα Φαίνεται 

ἀγαθόν, ὅταν κινῇ τὴν ἐπιθυμίαν ἢ τὸν θυμόν. 

433 20. πρακτὸν ὃ ἐστὶ τὸ ἐνδεχόμενον] (ϐΡρ. ΕΣ, ΥΙ. 2, 11390" 13, οὐδεὶς δὲ 

βουλεύεται περὶ τῶν μὴ ἐνδεχομένων ἄλλως ἔχειν. 

433 δ. ἡ δ ἐπιθυμία διὰ τὸ ἤδη] Α5 Ττεπάε]επριατς ταπιατ]ς5, ἴπετε ἵ5 
α ἀῑδιϊποί δἱρηίβσαηος ἴη αδίῖηςρ ἤδη Ἰπδίεαά οἱ νῦν. ΄ 6αρίάο επἶπα Πο {επῃ- 

Ροτῖ5 Ρυποίιπη αιοά αεί, 5εά αιιοά Ἰηδίαί ἱπίπείατὸ ἤδη, απ {αοί, Ἱπιρ]ες 

ειαί {πε οῬ]εοί οἱ αρρείῖίε ἶ5 5ο ἴΕΠΙΡΟΤΑΙΥ {αί Ιε Ίας ραᾶδδεά οί οἱ ἔἶνε 
Ῥίεδεηί 45 500η α5 1{ πας οοπιε γηΠῖτ 1, 

ὃ 7. 433) 13. ἐπειδὴ ὃδ ἐστὶ τρία ἓν μὲν τὸ κινοῦν] Τ{ε 8δαπ1ς απα]γςῖ5 οἱ 

ΙΠΟΝΕΠΠΕΗΙ ἶ5 {ο Ῥε {ουπά ἵπ ήχο, ΥΠΠΙ. 5, 256) 14. 

433) 15. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀκίνητον τὸ πρακτὺν ἀγαθόν] Ορ. ήείαβή. Λ. 7, 

1072" 26: τὸ ὀρεκτὸν καὶ τὸ νοητὸν κινεῖ οὐ κινούμενα. τούτων τὰ πρὠτα τὰ αὐτά, 

ἐπιθυμητὸν γὰρ τὸ φαινόµενον καλόν, βουλητὸν δὲ πρῶτον τὸ ὃν καλόν. ἴε οί 

“έη. 6, 7οοῦ 35, τὸ μὲν οὖν πρῶτον οὐ κινούµενον κινεῖ, ἡ δ' ὄρεξις καὶ τὸ ὀρεκτι- 

κὸν κινούμενον κινεῖ, τὸ δὲ τελευταῖον τῶν κινουμένων οὐκ ἀνάγκη κινεῖν οὐδέν. 
433 16. κινεῖται γὰρ τὸ ὀρεγόμενον ᾗ ὀρέγεται] κινούµενον 5 τειά ὮΥ 

ΕΙΡΌΟΝΥΝ Βεκ]., Ῥαΐ ὀρεγόμενον, ἴπε τεαάἶηπς οἱ ΤΧ, 5εεπις τεαι]τεά απά 5 
αοοερίεἀ ΡΥ Ττεπάε]επριτρ. 

43320. διὸ ἐν τοῖς κοινοῖς σώματος καὶ ψυχῆς ἔργοις θεωρητέον περὶ αὐτοῦ] 

ΤΠϊ5 τείετ5 πηοδί ῥτοβαβΙγ {ο {πα {τεαίῖσε 72ε {οί «4μαζΙῃη. Ίο58ε, 

Ἠούγενες (22ε «γδί. Ι.10. Οάΐπε, Ρ. 163), ἰπίπ]κ πε α]αδίοη ἶ5δ {ο ἴε 
βΡαγνα ΔΝαέζγαζία. 
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φδ. 43322. ὅπου ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τὸ αὐτό, οἷον ὁ γιγγλυµόε] ἙΥ ἴἶνε 

-.γιγγλυµός πιιςί Ῥε απἀσιςίοοά α Ρα]]-απά-θοσκαί-]οἱπε, 1ΐ]κε (ναί, {ος Ιηδίαπος, 

οἱ πε εἶδοιν, Τμετε, Ῥερίηπίπρ απάἀ επἀ, αἴθ 9Π6---ἴπε Εοιν/ατά πιονεπηεηί ἵπ 
-τεαςλίης {οτννατά 5ίατίς ]αδί ννηοτα (ια πιά ἠσπαν οεηίτε επάἆς---απά 5Ιπι]ατ]γ 

"ἵπ πποτα] αοἴῖοη ἴλα πιοτα] οβίοσοτγ οἱ {λα τεᾶδοΠ, {πε απῖνειςα] Ρτποῖρἰε ος 
οοπάιοί 5είνες α5 ἴἩο οεηπίτο {Τοπι γυλίοἩ ἀθεῖτε τεασ]ες {ογννατά ἴο 15 επἀ, 

-. ρ. 0ε Αοίι “απόιαδέωνε, 1, 6083 14 φανερὸν γὰρ καὶ ἐπὶ τούτων ὅτι ἀδύνατον 
Ἆ κινεῖσθαι μηδενὸς ἠρεμοῦντος, πρῶτον μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς (φοι». δεῖ γὰρ ἂν 

 κινῆταί τι τῶν µορίων, ἠρεμεῖν τι. καὶ διὰ τοῦτο αἱ καμπαὶ τοῖς ζῴοις εἰσίν. 

'. ὥσπερ γὰρ κέντρῳ χρὠνται ταῖς καμπαῖς, καὶ γίνεται τὸ ὅλον µέρος, ἐν ᾧ ἡ καμπή, 

-.. καὶ ἓν καὶ δύο, καὶ εὐθὺ καὶ κεκαµµένον, µεταβάλλον δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ, διὰ τὴν 

Ὁ. καµπήν. 

ο 43325. πάντα γὰρ ὥσει καὶ ἕλξει κινεῖται] Ἱπιραῖδε οἩ ἴἩα οης Παπά, 
'. αεἰταοίῖοη οἩ {πε οίμετ, οοπςεἑμίε {πε εἸεπιεηίς οἱ πιονεππεηί. ϱΟΡρ. 6 Ἰοίη 
Από, 739"20: τὰ δ ἔργα τῆς κινήσεως ὧσις καὶ ἕλξις, ὥστε δεῖ τὸ ὄργανον 
'.. αὐξάνεσθαί τε δύνασθαι καὶ συστέλλεσθαι. 

«ΗΠΑΡΤΕΝΕΝ ΧΙ. 

φ ΤΗΙ5 εμαρίες εοηπεοίς Ι{δε]έ «]οδεῖγ υνῖτ] (ἶῑε ρτεσεάῖηρ, απᾶά Ῥμίοροπιας 
-. τιρμ!γ (αηδοτῖρες ἴ νο αηγίμίηςσ οἱ πα Ῥτεαἷς νπῖοῖ ος (γαάϊοπα] 

ππείποά οἳ ἀῑνίδίοῃ τεπάςι ΠΘΟΘΒΦΑΙΥ. Φαντασία--ἴπε Ρτεφεπίαίίοη οἱ απ 
Ίάεα {ο ἴἶνε παῖπά---ἶς, ἴε ἑεπί] οπαρίει ηαά Ρροϊπίεά ομξ, ἴμο ρτε-θαρροβίείοι 
οξ α πιοῖῖνα {αου]έγ : ἴπε ργεςεπί οΠαρίαι ασ]κς Πουν ἶ5 ἐΠῖς ροςδῖδ]ε ἵπ {λα οᾶδε 
ος Ἱπιρειίεοί απίππαϊ5, απά Ίονν ἄοες ἴλε παῖηά οοππρατε απά ἀεοῖάε αροη 15 
ἀῑπετεηί Ἱπιργερδίοης. 

ο δ1. 434314. ἢ ὥσπερ καὶ κινεῖται ἀορίστως] ῬΠί]οροπας εχρ]αίης : ἀόριστον 
δὲ καλεῖ τῶν ζωοφύτων τὴν κίνησιν, διὰ τὸ μὴ ὁμοίως συστέλλεσθαί τε καὶ 
διαστέλλεσθαι. 

ὃ 2. 4340. ὥστε δύναται ἓν ἐκ πλειόνων φαντασµάτων ποιεῖν] Τ1ε Ροϊπί 

Ώπει οἱ {π]5 5εοίῖοη γνου]ά 5εεπα {ο Ῥε ἴλαί ἰλπέὲ οοποερίίοης απά ἵπιασες οἱ {πε 
παπά ατε Ῥαΐ ἴἶιο 2ηα{ε {αν οἳ νν]: να τηιςε Πιτίπετ τεοοσηϊῖδε απ ἱπνατά 

υπΙίγ ὙνπὶοὮ «οπωπρατες απά νεῖσ]ῃς ... ἀῑπετεπί ἱπιρτεδδίοης ἵηπ ουσ εχ- 
Ρετίεπος. 

"434310. καὶ αἴτιον τοῦτο τοῦ δόξαν μὴ δοκεῖν ἔχειν, ὅτι τὴν ἐκ συλλογισμοῦ 

οὐκ ἔχει, αὕτη δὲ ἐκείνην] Τουφιτῖ]ς είη]κς εἶνε γνοτάς  οπιπῖ οµπῃ τε]]αι]ς πεχια 
εατεπί Τηΐ5, Ἀουνενετ, ἶ5 ποῖ τεα]]γ {πα σᾳ5α. Ατίκίοί]ε ἵ5 5πενήπρ ἴἶιαί (πα 

Γοτππαίῖοπ οἳ ΑΠ ὄρεξις α5 ορροδεά {ο 4Π ἐπιθυμία ἵπ πιαΏ, Ἱπιρ]ες (ναί 5απις 
Ῥοψνει οἱ εοπιρατίδοη απά ]αάσπιεηί ν/π]οῖ Ὦς Ἠαά αἰτεαάγ ἵπ ο. 7 5Ἠενπ ἴο 

ο δε απ Ιπάιδρεησαῦ]ε Ῥγε-5αρροδίεῖοη οἱ αἰταϊπίηπρ {ο {πε οοποερίίοη οἱ ϱοοά 

το απᾶ εν, Ἰπδί α5 οἱ (πας απἀ {αΐδε. Ἠετε, ἴΊεῃπ, α[ίετ 5Ἠοενήπρ (λαί ἔα 
Ῥυτδιῖῖ ος ολοῖσε οἱ {πε δίτοηρετ πιοίῖνε ος Ῥ{ε[εταῬ]ε οοιχ5ε οἵ οοπἀιοί 
Ἰηνοῖνες 5ΗεἩ α 5γηἰλοαίῖο Ῥοννετ, Ἡς αἀάς, ρατεπίλεί(ίσα]]γ ἴε ἶ5 ἵταε σὲ 51] 

ἵπ Ἱπῆπιαϊε οοππεσίίοη ν(Ὦ ναί Ῥτεσεάςς, ἴΠαί {πε απῖπια] α5 5αςἩ ἀἱδρ]αγς 

ο Ετος 

υσο 

μη, 
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ποπο οἱ {(Πῖς γγοτ]ς οἱ οοπΙρατίδοη, ές πενετ οιί οί α πΙΠηΡες οἱ Ρτεδεηί 
ππργρδδίοης {ΟΓΠ15 α 6εηετα] οοποερίίοη γγλΙο] 5]ια]] Ῥε {πο πλα]ος Ρτεπιΐςε οἱ 
ἃ Ρτασ(ἶοα] 9γ]]ορίδπα: Τέ ἰπιρ]γ {ο]ἱον/ς ενα ἱπιρτεδδίοἨ οἱ {6 πποπιεπέ: απά 

5ο, νηί]ε 1 ἀἱδρ]αγς α οετίαϊη απποιπί οἱ γεαβδοπαβ]εηεςς ἵπ ἴέ5 αοἴίοη, Ἡ ἶ5 

ποῖ οτεά]έεά ννἩ {λε Ρροββεβδίοη Οἱ δοξά νο] Ἱππρ]ες {πε οοηδίταςῖοη οί 

Ρεπετα]ῖες. 

43412. νικᾷ δ᾽ ἐνίοτε καὶ κινεῖ τὴν βούλησιν] ΤΗϊ5 ρα5δαρε, νυλίς] 15 νετΥ 

οὔδοιτε, ἶ5 απιεπάεά Ὦν Τοτκιτ]ς ας {οἸ]ονς-- νικᾷ δ᾽ ἐνίοτε καὶ κινεῖ τὴν 

βούλησιν, ὅταν ἀκρασία γένηται' ὅτε δ ἐκείνη ταύτην ὅτε ὃ ὥσπερ σφαῖραν 

σφαῖρα, ἡ ὄρεξις τὴν ὄρεξιν. ΤΠε ῬΡαδ5ασε οαἩη, Ἀούνενετ, 1 (πίπ], Ῥε ἵταμς- 

Ιαΐεὰ ας Τὲ δίαπᾶς, απά ἴ]ε τρεῖς φοραὶ πιαάε ου νίλοιέ αηΥ αἰτεταίίοη οἱ ἴπε 
ἴεχί. πε ποπι]παίῖνο {ο νικᾷ πιὰδί Ὦε αἰσθητικὴ φαντασία: ἐκείνη ταύτην ταδε 

Ρε υ5εἆ αὐίε 6επετα]]γ απἀ εχρ]αϊπεά Ὦγ ὄρεξις ὄρεξιν, νἨῖ]ε {πε ἐπΙγά φορά 

Ώιιςί Ῥε {μαί οἱ φύσει δ' ἀεὶ ἡ ἄνω. Τί 15 ἵτας {]αί ἀκρασία ἵ5δ ποῖ ἵπ ἰτῖοί 

Ατἰδίοίε]ίαη {ΕΓΠΙΙΠΟΙΟΡΥ αρρ]εά {ο {πο οοπβϊοί οἱ 5αοσεδδῖνε ἀθείτε»: Ῥιΐ 

Ατςίοί]ε, ἩνΕ ΠΙαΥ 5Ἴρροδθ, οοι]ά νήίποιί αΠΥ Ιποοηβδίδίεπογ ἀεδοτίρε ἴπα 

5ίαΐο οἱ αηςδα{ἰδβεά ἀεδίτε απάετ ἴπε σεπετα] ΏβΠΠΘ ἀκρασία. 

434313. ὁτὲ δ' ἐκείνη ταύτην ὥσπερ σφαῖρα] Τηεπηϊδίῖας εχρ]αῖη5 ἴπε 

Ρᾶςδαρε ας 1{ 1{ τε[ετγες {ο ἴηε αφἰτοποπιἶσαἰ εοποθρίίοη οἱ α Ἠΐσ]ει 5ΡἹετε Οἵ 

οἶτο]ε οἱ οοηδίε]αίίοη5 ας Ιπβιεποῖης {πε πιονεπιεηί οί α Ίονγεί ογοῖἰθ. Ἠῖς 

νοτάς αἴε: νικᾷ δ ἐν ἀνθρώποις ποτὲ μὲν ἡ ἄλογος τὴν λογικὴν, ποτὲ δὲ τοῦμ- 

παλι», κινεῖ δὲ ἡ κρατοῦσα τὴν κρατουµένην, οὐ παύουσα τῆς ὁρμῆς ἀλλὰ συμπεριά- 

γουσα ἑαυτῇ ὥσπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας τῆς οὐρανίας ἡ τῶν ἁπλανών τὴν τῶν πλανήτων 

οὐχ ἵστησιν ἀλλὰ κινουµένη ἰδίαν κίνησιν ὁμοίως ἑαυτῇ συµπεριάγει. Ἱτεπάειεῃ- 

Ῥιτρ απἀειδίαπάς {πε Ῥᾶδδαρε ἵη ἴἩε 54ΠΠ6 ΠΙάΠΠΕΤ. Αεοοτάϊης, ἴπεῃ, ἴο 

Επί εχρ]απαίίοη, Αγὶςίοί]ε πιεαη5 {λαί βούλησις ΟΥ βούλευσις ΟΥΕΙΟΟΙΠΕΣ5 απά 

τερυ]αίες ὄρεξις Οἵ ἐπιθυμία ΠΙΟ ΙΏ ἴηε 5απ]ε ΨΑΥ ας ἴε Πίσπει οτὈῖέ απΊοΏΡ 

πεανεπ]γ Ῥοάϊἱες ἰΓΑΠΦ{ΟΓΠΙ5 απά 5ονοετης {πα ππονεπιεηί5 οἱ α ΊονύεΓ 5Ρ]ετε. 

Το (Πί5 Ιπίειρτείαίῖοη, Ἀοννενετ, 5ενετα] οὐ]εσίίοπς 5αρσεσί {Πθπηςα]νθς. 

Ι..  Τηο πιείαρΠογ, 1 {Πῖ5 Ῥε 1ΐ5 πιεαπίης, ἶ5 πηγεαςδοπαΡΙγ οὐφειγε, Ένει 

Ατὶκίοϊ]ε’5 ὈτενΙίγ οοιυ]ά Πατά]γ Ώανο εχρεοίεἀ 5ο ΠΠΙΕΠ {ο Ῥε πιαάε οι{ οἱ α 

ἱησ]ε γνοτά : απά 1 {πε Ρῃταςε ἶ5 {ο Ῥεατ Ττεπάεἰεηρατρ”5 πιεαπίηᾳ, νε πηιδί 

αἲ ]οαδί τεαά νυν Τοτςίτ]]ς ὥσπερ σφαῖραν σφαῖρα. 

2. Φο ἴακεῃ, ί 5 20ΐ 7εἰευαλί--ῖι ἆοε» ποί εχρ]αῖη {ἴἩε ΡΠΕΠΟΠΙεΕΠΑ 

γνπίο Απὶςίοί]ε αρρατεη{]γ Ἱπίεπάς. 1 {ο ΙΠΠμδίταίε. ΤΠεδε ΡΠΕΠΟΙΠεΠα ατα 

ειε οἸαταςσίατὶςεῖος Οἱ ἀκρασία, ἵΏ νΠὶοἩ οηςε ἀθδίτε 5αοσεεάς απά ΟΝνΕΙΕΟΠΙΕ5 

αποίΏει αἱ {2121ή124, 50 ἴλαί ἴπε ΙποοηπΙπεπί ἶ5 {πε ρ]αγίπίηςρ ας 1ξ Ὕνετε οΓ 

οοπ{ἵπιια]]γ ογοδδῖης απ τε-ογοδδίης Ιπῃπεηςες. Ττεπάειεπριτς οΠΙγ σεί5 α 

ομἱταδ]α πιεαπἰης οί οἱ ἴ]α πιείαρΏος ὮΥ {αίπο 1 ε]οδε]γ νηίἩ πε ἡ ἄνω 

ἀρχικωτέρα ΝΠΙε] {οἱ]ον/ς. 

3. Τε εχρ]απαίίοη Οἱ σφαῖρα ἃδ-- πεανεη]γ οτὈῖέ 15 210έ εομοζοζελέ νε 

Ατὶςίο(]ε”5 5ο οἱ ἴ1ε 5αππε εχργεδδίοΏ 1Π αποίπεχ οελαρίει οἱ (πε Γ5γολοίοςγ. 

Τη ΠΠ. δ, 4190 27, Ατὶφίοϊ]ς ΥτίίΕ5, ἠχὼ γίνεται ὅταν πάλιν ὁ ἀὴρ ἀπωσθῇ ὥσπερ 

σφαῖρα. ΤΠ ἴλί5 ρᾷδδασε Ιί ἶ5 απἀοιΡίεάΙγ {ο (πε 7εδοιμά ο α δαᾖ[ ναί απ. 

εσ[ο 15 οοπιρατεά. 
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ΡτοραΡΙΠ(γ, (επ, ἶ5 εἶναι ἵπ οι Ῥγοδεηί Ρᾶ5δασα αἶσο ἵε ἶ5 α Ἠα], 

.. 5αρ]οοί ος ἴ]α πιοίαρ]ος: απά Βλο πιραπίης ψοπ]ά 56εΙη {ο Ῥα 

ιο ο 9ο Ρ]αΐο ἵπ ΕΜ{ηγάερς, 277 Β, 5Ρεα]κς Οἱ ὥσπερ σφαῖραν 
ά τὸν λόγον. 

.. 43416. ἐπεὶ δ) ἡ μὲν καθόλου ὑπόληψις] ϱ6Ρρ. Ώε {οί 4ὐμαζ. 7, 
δ: Είλ. νΠ. 3, 1147325. 

«ΗΠΑΡΤΕΝΚ ΧΙ]. 

ο ΤΠε Ώνε]ῆ] απά (Π]γίθεπί]ἃ ομαρίοις αρρεατ αἲ Ειοί αἰσΏί ουί ο{ Ρρίαςς 

α[ίος ἴο οἩαρίοι οἨ {ποισΏί απάἁ γν]] νυίοἩ ανα Ρτεσοάθά. 1ΙΠ τεαΠεγ, 
Ἴψανατ, {ου ἔοτπι α παϊιταὶ οοπο]αίοΏ {ο {μα ἰτθαίίσο οἨ Ῥ5γε]ο]οςγ. 

ατάῖης ενειγἰῃῖηςφ Τοπι {πα Ρροῖϊηπε οἱ νίεν οἱ 1ἱ5 επά οἱ βπα] οαµ565, 
τοῖ]ε αΠἴετ απ απα]γσίς οἱ {λε 5εραταίε ππεπία| Ῥονγετ5 παίυτα]]γ «οπιος {ο 

εἱάες ἴπε πισέια] τε]αίῖοη οἱ ἴηοδε Ρον/θί5 {ο 9Π6 αποίπει απάἁ {]λοὶτ 

5 {ος (λε οοπά(ίῖοης οἱ Ἠππαη Ἠέε. ΎΤπε νγίίεγ αεοοτάϊπρΙγ Ῥεσίης ὮΥ 

ενα (ὁ τ) εἶναί να Ἰουνεσί {οτπι ΟΕ 5ο] ἶ5 ΠθοῬδδατΥ {ΟΥ Ίηοτς νἱ(αΠ(γ, 
αἱ 5εΏ59-Ρετορρίίοη πεσεςατ!]γ αἰίασ]ες {ο ές απίπια], απά οπάς ὮΥ Ροἰπί- 

σ ουϊ αἲ στεαίει Ἱεησί] Ἰουν ελα 5ενετα] 5εη5ες οοπἰτιραία {ο {πε πεεάς ος 

ο 3. 434332. εἰ οὖν πᾶν σώμα πορευτικὸν μὴ ἔχον αἴσθησιν] Ττεπάε]επριτς 

πισσεςίς (]αί ννα 5Ἰου]ά Ίετα τοαά ἔχοι, εἰ ομετννῖσε Ἠανίης πο Βηίίς νετΏ ἴο 

ΝιίοἩ 1 πιαγ Ῥε τε[εττεᾷ, απάἀ {λα «ἶλαηρε ἶ5 5ο 5]ἱσΗί ναί 1ὲ οασΏί ρετῃαρς 

Ν Ῥε αἀορίθά. Τοιιῖ]ς πιαϊπίαϊης ἴλαί Απίκίοί]ε ἶς ποί τοβαεῖπρ {ο 5αρροςί- 
οι ἴλπαί αΏΥ απίπια] πορευτικόν σαη Ῥε νίποαί 5εη5α, Ὀυί (Παί αηΥ απ]πια]5 
«νήθλοιϊ 8ΕΏ5Ε 4ἴθ πορευτικἀ. ἩἨε ἴλ]π]κ αοοοτάΙπβΙγ ναί {ος πᾶν, εἴη οἵ 
[όσο «που]ά ὃε 5αυφειτεά, 

δ4. 4344. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον' διὰ τί γὰρ οὐχ ἕξει;] ΤΗϊ5 ραδ5ασξ 

. σαα5εά οοηρίάεταδρ]ε ἀϊβποι]ίγ {ο {πε οοπιππεηίαίοϊς. Τακεῃ ἀϊταοί]γ, ία 

5ο(πεποε οἳ ἴάεας νγου]ἀ 5εεπι {ο Ῥο {πο {[οἱονίηπς. Ένετγ Ροάγ Ν/ΠΙΟἩ 
΄Ῥοββεςςες 5ου] απάἆ ΓΕᾶδΟΏ Ροβ585565 45ο 5εΏ5θ. ΊΤΠί5 ρτοροδίίοη ἶ5 αἲ Βγςε 

' Ἰππίεοά ἴο Ῥοάγ, νΠΙὮ ἶ5 γέννητον, ροδβες5εά οἱ α Ὀερϊπηϊηρ ἵπ πια: Ῥιΐ 1ε 

19 ἱηδίαπί]γ ασσεσίεᾷ (]αί ἴ]ε τοπατ]ς πΙαΥ Ῥο εχίοπἀοά {ο ἴλα ἀγέννητον---ἴλε 

'αποτεαίεά Ῥοᾶἱες οἱ ἴλλε Ἡθαναης---Ῥεσαιςε {πατε ἶ5 ποϊΠίηρ {ο.5Ώ6ν’ ΥΥἨΥ {ΠοΥ 
5λου]ά ποί εφια]]γ Ρρο55ε5ς {1ο {αομ]εῖες οἱ 5εηῃ58. Ἐιί Ἠετο οοπιςς ἵη {πθ 

- ἀἰββου]ίγ εἶναί Απἰκίοι]α γνοι]ά ποῖ αρρεατ οἴ]αινήςδα {ο αδοίρη {πο {αου]γ ο 
..56η5ε 5εη5ε-ρετεερίῖοη {ο ἴπε σίατ. Ττεπάε]εηπριτς αοσοτάἰπς]γ τερατάς οὐδέ α5 

᾿Δοσοτηπποᾶαίεά πποτα {ο {ια 56Π56 ἴἼλαπ {ο (ια Ίαιν οί ΦΤΑΠΩΙΠΑΙ, απά 5ο 

᾿οαμίνα]επί {ο ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον αἴσθησιω ἔχει. Ἡε ἰταηδ]αίε» ἴ]πα 

΄Φεπίεπος αεοοτάἰπαΙγ : Να]]απι οοτρί5, ααοά ππονοίατ, 5ἱ απίπια σαυάσί οί 

Ν. ΑΚ. 19 
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πηεηίς, 5εΏδα σατεί, ηϊσί Ἱπιππογία]ία θαᾳιο οα]εδίία «οἵροία, αΐρας, ο 

απἰπηαπέία δυπ{, 56ηδι5 Ώθαιο αἆ οοτροτῖ πεαιε αἆ ππεηέῖ5 δυπῃ απἰο( ιαπ 

να]ετεί, ἰπι]ατ]γ αἶφο Θἰπιρ]οῖας αῇίοτ Ποπ, φαίνεται δὲ ὁ ᾿Αριστοτέλης 
μηδαμοῦ τὴν αἴσθησω ἐπὶ τῶν οὐρανίων προσιέµενος, 6965 ΟΠ {ο αεοερί ἴπα 

εχρ]απαίῖοη οἱ Αἰεχαπάςε {]αί νη(] ἀγέννητον γε 5λου]ά 5αρρΙΥγ αἴσθησιν 

κάλλιον οἶμαι, ὁ ̓ Αλέξανδρος ἐξηγεῖται, τό, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον, ἀξιῶν ἀκούειν 
πρὸς τὸ αἴσθησιν ἔχειν- ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον ἀναγκαῖον αἴσθησιν ἔχειν. 

Τπο ννοτάς ατε οετίαϊη]γ αν]νατᾶ, απἁ πϊσηΏί Ὦε ῬτοβίαδΙγ τεπιονεᾶ 

ΤΠεΥ ατε {ουπά ἴἵπ αἲἱ ος Μ9.., Ῥαΐ {λε ποίε οἱ θἰπιρ]οίας---έν τισι δὲ ἀντιγρά- 
φοις πρόσκειται τὸ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον---Ροϊηί5 {ο Μ55. Ἰη Πϊς ἆαγ ἵπ 

νη]οὮ ἴΠεγ ννετο αὔἈδεπί, 1Τέ ννοι]ά 8661η, ἐμεγαίοτο, (παί Τουφτῖῖς ἵς ποις 

ἱπιρτοβαβ]γ τὶρηί ἵπ τερατάίηᾳ {πε οἶαιισε α5 ἴμε αἀάἰίίοη οἱ απ Ιπίετρο]αίος 

νο ἀοιρίεά νπείπες Ατὶςιοί]ε’5 Ππηιίαίϊοη οἱ {Πε οοπηθοίίοη οἱ 5εη56 μη 

ΤΘΏΡΟΠ {0 {16 γέννητον Να5 α]οσείλες ἰεπαβία; ΟΥ ἴλα ψοτάς ΠιαΥ Ῥαε απ 
ἩΠΏ{ΟΤΠΙεά 5ασσεςίίοη οἨ {πε ρατί οἱ Απςίοί]ε Ἠϊπιςε]{, 

ἨλΠείΠετ ννε τεσατά {1ε πγογάς α5 απ Ιπίερτα] ρατί οἱ πε ατσιππεπί, οἵ α5 

Ἀ ΠῃεΓε 5δΗςσρεςί]οη Ταϊδεᾷ {ο Ῥε {οτροίίεη, ἴπετα ἶ5 αἲ ]εαςί πο ἀοιδί (λαί ελα 

οοττεοί τοεαάίης ἵπ ννηαί {ο]οννς πιαςί Ῥς, διὰ τί γὰρ οὐχ ἕξειας η ΤΟΝ ΜΥ. 

Έοτ ἴξ νο τείαῖη ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον, Ατδίοί]ε αδίκ5 νΥἩΥ {πε απογεαϊεά 
Ἱου]ά ποῖ ανα 56ῃ56, απά 5Ίιεννς {αί {Πθ αΏδεπςς οἱ 56ῃ56 «αηποῖ Ῥοαπεβί 

Ἱτ οἴίμει η 5ου] ος Ῥοάγ: 1 νε ταε]εοί ἴλε γγογάς ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγέννητον, Οἵ 

νίον; {Ἠεπῃ α5 5ἰγίοί]γ ρατεπί]λείῖσα], (πε ννοτάς διὰ τί 5811 αδ]κ, ΥΤΥ 5Που]ά ἔἶια 

γέννητον ηοῖ Ῥο55ε5ς αἴσθησις ἵπ ἴἩε γΥαΥ ἴπε Ῥόρει ος φοηίεηος ας πιαίη-. 

ἰαϊπεά. Τουφίτῖ]ς ἵηπ 5αρρ]γίης νοῦν κριτικόν ΤΟ διὰ τί γὰρ ἕξει νιου]ά 5εεΠα (φ 

τηὶσς {ιο ἁτί[ι οἱ Ατὶςίοί]ε5 ανορημ. | 

δ ο. 43431. καὶ τὸ ὦσαν ἕτερον ποιεῖ ὥστε ὠθεῖν] Τοτίτῖ]ς πετε «οπ]εοίατος 

τὸ ὡσθέν, απά αάάς-- τιάϊοπ]ε Ῥτοίεοίο τὸ ὦσαν: Ώ8ΊΠη Ρροδίημαπα Ρερι]έ, πο 

Ίατη Ρε]ί. ΤΠς αἱέογαίίοη φοπιονλαί 5ππρ]ίβες {με Ραβσασε, Ῥιί {μα νι]ραία 

οαη Ῥε ἀε[εηάεά 1{ ννε τερατἆ ἕτερον α5 ἴλε αοοισα(ῖνε Οἱ σαν, απᾶά πεη 

τεροαί ἕτερον αἴἴεΓ ποιεῖ. 

ο 435"1. πλὴν ὅτι µένοντα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ ἀλλοιοι] Ῥε]κ]ετ απά Τοτκιτῆς - 

"Ίστο τεαά µένοντος. Τί µένοντς Ὦε αοοορίθᾶ, να πιαδί 5ΗρΡΙΥ τοῦ µέσου: - 

µένοντα 5ηΠοι]ά Ὦα ἴακεη α5 αοειιαίίνα (ΙΙΙ µέσα 5αρρ]ίε) α[ίες ἀλλοιοῖ 

(5εΙ]. τις). 
4355. διὸ καὶ περὶ ἀνακλάσεως βέλτιον ἢ τὴν ὄψιν ἐξιοῦσαν ἀνακλᾶσθαι); 

Το ορϊπῖοη ἵη αιεδίῖοη ἶ5 ἴπαί οἱ Ἐπιρεάοσ]ες απἆ Ῥ]αϊο. ΤΠΕΥ, α5 νε 

Ίεατη Εατίηετ {οπω 72ε δεδέ, 2, 437 11, Τήαεμς, 45Ο, εχρ]αϊπεά νἰδίοη α5 - 

ἆπε {ο ἴ1ε {αοῖ {]ιαί {Πα εγε γνας επἀάονεά οοησεηί(α]γ νί] α Πτα, νη]ο] αἴτοι 

σἰγεαπηῖηρ {ΓΟΠῃ {Πε εγες απά ππϊηρ]ίης ὮΥ Ιέ5 οἰππϊ]ατΙίγ οἱ παίατε νἩ ενα Πρ 
οἱ ουίνγατά ορ]αοῖς νγας βπαΙΙγ αραΐπ τεϊιχηθά {ο ἴ]λο πιίπά. Ἰδίο, ἔοπ, ννας 

νη(Ὦ ἔμεςε {Πίπ]ετς, ἴἩε τεςι]έ Οἱ ἀνάκλασις---ἴ]ε Ώτα οἱ ἴπε «γε ννας αἴτει 
οοπίαοί υ(Ἡ {πε Βτε οἱ ἴλίηρς {Ἡτονη Ῥαε]ς αραῖη προη {πε οἵδαΏ οἱ Ρει- ἵ 

εορᾶοῃ. Ατἰκίοί]ε Βαΐίεις ΠΙπηδεΙί {λαί Ἠ]5 οΝΏ {ΠΘΟΣΥ ἶ5 πΙΙε]Ἡ 5Ιππρ]ΙΕτ. Ἡο 

οοποεῖνες {παί ἴπο οτἰσίπα] οῬ]εοί οἱ ν]Ι5ίοη πηαΚκε5 απ ΙΠΙΡΙΕΦΦΙΟΏ ΟΠ 50ΠπΠ6 

πιεάΙαπῃ ΟΥ οίΠετ, απά {λαί (πετεαίίετ {Πἱ5 ἱπιρτεδδίοη ἶ5 ἱταπδπαίεά ἵη {πε 
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ᾗ Ἰηδίαπος {ο {πα «γε, γλ]ο] 5 Βίίιεά {ο τεσεῖνα Τέ (αἰσθητικὸν εἴη τῷ 
μὲν ὑπὸ τοῦ αἰσθητοῦ πάσχειν καὶ κινεῖσθαι αὐτὸ δ' ὑπ ἐκείνου). Τῃι5 {πε 

Ποπ οἱ Ῥετοερίῖοη 5 ποί απ]κο (λαί οἱ ρτοάιοίης απ Ιπιρτεδδίοη ἵη 
οπ]γ νηετεας ία Ἱππρτεδδίοη 1Π.γγαχ ἆοες ποῖ οοπίΊηιε {ο Ρτοραραία 
αἴτετ ἴ]α ορ]εοί νπ]οεἩ Ῥτοάσοςς {Πε ἱπιρτεδδίοη 15 τοπιογεᾶ, αἲτ ἶ5 

ΊΛΟΤΕ 5α5οερίϊΡίε {ο ΙΠΙΡΙΕΡΡΙΟΠΣ, απά ἐπὶ πλεῖστον κινεῖται. ΤΗμ5 {Ίεῃ, 

τοῖς οοπο]αάςθς, Ίνε ΠΙαΥ οΟΠΊΡαΓΘ ἴἩε ἨΠΑΠΠΕΓ 1Ώ γΥηίεὮ α νὶδίρ]ε οὐ]εοί 

ππωυη]σαίες {5 Ἱππρτερείοης {Ἡτοιρ] ἴ]ε αἶγ {ο {ε γε, ἴο αΏ Ιπιργεβδίοη ἵη 

Πίο] Ῥαδςες {Ἡτοιδ] (πα γνακ {ο {πε ομίετ 5υτίαςς Οἱ 1ί, απά Ίεανες 1ί5 

αἱ δίαπηρ προη {πε ραρετ ος οἴπει τιαϊετία] οἩ ν/λΙοὮ {λα Ίναα ἶ5 Ρ]ασεά 
ϱ ἂν εἰ τὸ ἐν τῷ κηρῷ σημεῖον διεδίδοτο µέχρι τοῦ πέρατοφ). 

«ΠΑΡΤΕΕ ΧΙΙ. 

-ΤΗϊς επαρίετ 5"της πρ {πο τοςι]ίς οἱ {ο Ὦ95γο]ο]οβΥ ΒΥ 5Ἠενίηςρ Τον ία 
5εη5ε οἱ ἴοιο]ι ἵ5 ναί ἀείετηιίπες τα]ἠπιαίε]γ {νε δεηδίηνα ογραπίςσπι. 1 15 
τουςεῖι (ὁ 1) ννπῖοὮ 5Ώενυς ἰἶιαί {ο απ]πηαΙ οτραπίδπα οαηποί οοηδίςι οί οπε 
εἰεππεπί οπ]γ: Ιὲ ἶ5 {οιο]Ἡ αἶοπε απποης {1ο 5εΠ5ε5 πλίοὮ οοἰπείάες ἵη 15 
αππιμιιαἴίοη ντ ἔπο αηπμλ]αίίοη οἱ Η[ε ἵπ ξεπετα]. 

ο δα, 43531Ι. ὅτι δ οὐχ οἷόν τε ἁπλοῦν εἶναι τὸ τοῦ ζφου σώμα, κ.τιλ.] 

ς(ο(]ε”5 αισιππεπί ἶ5 {ο ἴἶνε {οἰ]οινίηςσ εβεοί. Τοιο] ἶ5 τοαϊςίίε {ο απίπιαΙ 

-. εχὶδίοπος: ἴοις] «αηπποί Ὦα τεάισεά ἴο οπε αἶπρ]α εἰαπιεπῖ (εατίἩ): {πετείοτε 

το απίπια] Ῥοάυ «απποί Ῥα τεςο]νεά Ἱπίο οπς δἶηρ]ᾳ εἰεπιοηί. ΤΠ πιαῖη 
-. Ῥοϊπί οἱ ἴπε αγσαπλεηί ες, οἱ οοπτ5ε, ἵη «Ἀεννίης ἴΠαί {ους οαπηοί, 45 τηῖρΗί 
- αἲ Πιδί ὂε ἰπουρηί, οοηδίὶ5ί οί ΟΠΙΥ οπε εἰεππεπί. Το ἆο {Πΐ5, Αγὶδίοί]ε ροῖηίς . 

-. ουί ἴμαί αἲ] ἵνα οἴλετ εἰεριεηί5 Ίανε Ῥεεῃ αἰτεαάγ α5εά αρ 1π εχρ]αϊπίηρ {πε 
. οοπιροδίίοη οἱ {πε οἴ]ετ οἵραΏ5 Οἱ 56ηΠ56, ΥΠΙΟἩ, Ἡοννενετ, Ρτοάιος Ρεζ- 

-. οερίοη ππεδϊαίεΙγ. ΤοιςΒ, Ἠοννενατ, Ρτοάιοςες Ῥεγοερίοη ὮΥ Ιπηπιεάίαία 

-. οοηίαοί: απ {πετείοτα νγοι]ά Ἠανε {ο Ῥε αδοτ]ρεά {ο εατίὮ αἶοπε. Ἐαί εατίἉα 
-. αἶοπο ἵ5 ἵηςι[βε]επέ {ο εχρ]αίη 15 ορεταϊίοη : ἴε τεοεῖνες απἀ Ῥετοεῖνες ποῖ 
Ὁ. οπ]γ (να ἀἰῄετεπος οἱ εαΓί] (Ἰατά απἀ 5οβε, ἃτο.) Όαί αἶδο {ο αα]εῖες οἱ Ἠοί 
'' απά οοἷά, Τις ἴπεη {οιςἩ, ἴπε οδ5εηίια] οοπάΙίοη οἱ απ]πια] Η{ε, «αηποί Ῥε 

. οἳ εατί]ι αἶοπε : απά οοηδεαιιεπ!ί]γ ἴπε απίπια] Ῥοάγ «απηοί «οηδἰςί 
-. οί οπε δἱπρ]ε εἰεπιεπί. 
οἳ 

π 
ανα 

10----2 
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. 

Φεςοπά νετδίοη ρτϊπἰεᾷ αἰοπρεῖάᾳ οἱ (ἴνα ογάίπατγ {εχί. 



.. 

ΤΗΕ ΟΕΡΙΝΑΕΥ ΤΕΧΤ. 

4123 3---12. Β, 1. 8 τ---3. 

ο) Ν Τὰ μὲν δὴ ὑπὸ τῶν πρότερον παραδεδοµένα περὶ ψυ- 
χῆς εἰρήσθω᾽ πάλιν δ ὥσπερ ἐξ ὑπαρχῆς ἐπανίωμεν, πει- 

{ 

6 ρώμενοι διορίσαι τί ἐστι ψυχὴ καὶ τίς ἂν εἴη κοινότατος 
λόγος αὐτῆς. λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τῶν ὄντων τὴν οὐσίαν, 

ο , ἑ »/ / 

ταύτης δὲ τὸ μὲν ὡς ὕλην, ὃ καθ αὑτὸ μὲν. οὐκ ἔστι τόδε 
αἱ / / τι, ἕτερον δὲ μορφὴν καὶ εἶδος καθ ἣν ἤδη λέγεται τόδε 

λ / Δ 2 / 1/ δ᾽ ς Δ α/ δύ ὸ τι, καὶ τρίτον τὸ ἐκ τούτων. ἔστι δ ἡ μὲν ὕλη δύναμις, τ 
ο) Αα λ ς 

ιοδ εἶδος ἐντελέχεια, καὶ τοῦτο διχῶς, τὸ μὲν ὡς ἐπιστήμη, 
Ν . ς Ν α 2 / Ν / 3 ο) ο) Ν 

τὸ ὃ ὡς τὸ θεωρεῖν. οὐσίαι δὲ μάλιστ᾽ εἶναι δοκοῦσι τὰ 
σώματα, καὶ τούτων τὰ φυσικά ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων ἀρχαί. 

11. 

414) 12--4163 8. Β, ΤΠ. 5 2--ΙΝ. 57. 

ς λ Ν ων “ / / 

ὁ δὲ χυμὸς οἷον ἤδυσμά τι τούτων 
1 ῤ / Λ Ν 3 Αα [ζ4 ο) ΤΝ, ] ο) ἐστίν. διασαφητέον δὲ περὶ αὐτών ὕστερον, νῦν ὃ ἐπὶ τοσοῦτον 
Ε] ’ [οή Αα / α ”/ « ΔΝ λα ς / 15 εἰρήσθω, ὅτι τῶν ζῴων τοῖς ἔχουσιν ἀφὴν καὶ ὄρεξις ὑπάρ- 

Ν δὲ / χδ 4“ δ᾽ 3 / ο Ψ χει. περὶ δὲ φαντασίας ἄδηλον, ὕστεροι δ᾽ ἐπισκεπτέον. ἐνί- 

οις δὲ πρὸς τούτοις ὑπάρχει καὶ τὸ κατὰ τόπον κινητικόν, 
ἑτέροις δὲ καὶ τὸ διανοητικόν τε καὶ νοῦς, οἷον ἀνθρώποις καὶ 

εἴ τι τοιοῦτον ἕτερόν ἐστιν ἢ καὶ τιμιώτερον. δῆλον οὖν ὅτι τὸν 
/ 

«ο αὐτὸν τρόπον εἷς ἂν εἴη λόγος ψυχῆς τε καὶ σχήματος. 
λ α Αα 

οὔτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τὸ τρίγωνόν ἐστι καὶ τὰ ἐφεξῆς, 
ο. ο φ) Ν λ λ 2 / / Φ ο οὔτ᾽ ἐνταῦθα ψυχὴ παρὰ τὼς εἰρημένας. «ένοιτο ὃ ἂν καὶ 



ΤΗΕ.  ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΥΕΕΞΘΙΟΝ. 

Β, 1. 8 τ---λ. Ὁ Ἐ. {οἳ. 1θό νὸ, 

Ἐπεὶ δὲ τὰ παραδεδοµένα περὶ ῆς παρὰ τῶν ἄλλων ος νά ο ΔΑ κ ρ , 
ἐφ ὅσον ἕκαστος ἀπεφήνατο τῶν πρότερον, εἴρηται σχεδόν, 

νῦν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς πάλιν ἐπανίωμεν πειρώμενοι διορίσαι 
τί ἐστιν ἡ ψυχὴ καὶ τίς ἂν εἴη λόγος αὐτῆς κονότατος (510) 

χωρίζοµεν δὴ τὰς μὲν οὐσίας ἀπὸ τών ὄντων τῶν ἄλλων 5 
τῆς δὲ οὐσίας τὸ μὲν ὡς ὕλην λέγεσθαι τίθεµεν, ὃ καθ’ αὑτὸ 
ΤΠε Μ». ἱ5 ἀείεοίνε; Τοτςίτι]ς οοπ]εσίιτες: μὲν οὐκ ἔστι τόδε ἵ ) µ 

[ Δ κ ϕ / νο ο / ” ο . ῃ ν 
τι, τὸ] δὲ ἡ µορφή, τὸ ὃ ἐκ τούτων. ἔστι δ ἡ μὲν ὕλη δυνάμει, τὸ 

ὃ εἶδος ἐντελέχεια, αὕτη ὃ ὑπάρχει διχώς, ἢ γὰρ ὡς ἡ 
'. ἐπιστήμη, ἢ ὡς τὸ θεωρεῖν. οὐσίαι δὲ μάλιστα δοκοῦσιν το 

εἶναι τὰ σώματα καὶ τούτων τὰ φυσικά ἀρχαὶ γὰρ... Δἲ 
Επί ροῖηί ἴπε Μ.5. Ῥεοοπιες Ἱπιρετίαοί, οπ]γ {νε Ηγςί {οιγ ος 

ῃνε Ἱείίεις οἱ οαο] Ίἶπε Ῥείΐπρ Ρτεδετνεά οἩ {πε οπε σίάς, {πα 

Ἰαδί {οιΓ οἱ ῃνεα οὐ {πε οἵίμες, 

1]. 

Β, ΤΠ1.934-ΙΥ. 8 7. Ε. Οἱ. τ τὸ, 

δὲ χυμὸς ὥσπερ ἥδυσμα τούτοις 
ἐστίν' 

διόπερ ὕσα ἔχει τών ζῴων ἁφήν, πᾶσιν ὑπάρχει καὶ ὅ- 
Ν / 2 αν ο 1 / ρεξι. περὶ δὲ φαντασίας ἄδηλον καὶ ὕστερον ἐπισκεπτέον. 

ἐνίοις δὲ ταῦτά τε ὑπάρχει καὶ τὸ κατὸ τόπον κινητικὀν, 
τοῖς δ᾽ ἐπι-(»ἱ9) πρὸς τούτοις διάνοια καὶ νοῦς, οἷον ἀνθρώπῳ καὶ 
εἴτι ἄλλο ζῴον ἕτερόν ἐστι τοιοῦτον ἢ καὶ τιμιώτερον. δῆλον οὖν 
« ς / ο) Ἀ .}/ / ὡς ὁμοίως σχήµατος καὶ ψυχῆς εἷς ἂν εἴη λόγος. 
οὔτε γὰρ ἐκεῖ σχῆμα παρὰ τρίγωνόν ἐστι καὶ τὰ ἐφεξῆς, 
οὔτ᾽ ἐνταῦθα ψυχὴ παρὰ τὰς εἰρημένας. «γένοιτο ὃ ἂν καὶ 

«7ὀ 
-- 
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1ε Ο/άπαν Τεχή, 

5. Α / / / εἡ 3 / ο) ἐπὶ τῶν σχημάτων λόγος κοινός, ὃς ἐφαρμόσει μὲν πᾶσιν 
ἴδ δ) δ λ »/ / ς { δὲ ὶ . ) α 
ἴδιος ὃ οιδενὸς ἔσται σχήματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ ταῖς 

. / [ο ν ” ο) 

36 εἰρημέναις ψυχαῖς. διὸ γελοῖον ζητεῖν τὸν κοινὸν λόηον καὶ 
 Βὸ μὴ / λ ΝΟ ελ ώ Ν ”/ α ή ”/ ἐπὶ τούτων καὶ ἐφ ἑτέρων, ὃς οὐδενὸς ἔσται τῶν ὄντων ἴδιος 

/ Ἀ. ΔΝ Δ α ς 

λόγος, οὐδὲ κατὰ τὸ οἰκεῖον καὶ ἄτομον εἶδος, ἀφέντας τὸν 
ῳ) / ο ο 

τοιοῦτον. παβαπλησίως ὃ ἔχει τῷ περὶ τών σχημάτων καὶ 
9 Δ ὅ-, 4 λ 3 α 3 ν ς / / τὰ κατα ψυχἠν᾽ ἀεὶ γὰρ ἐν τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάµει 

Ν { Αα 

8ο τὸ πρότερον ἐπί τε τῶν σχημάτων καὶ ἐπὶ τών ἐμψύχων, 
ϱ 2 / μ 

οἷον ἐν τετραγωνῳ μὲν τρίγωνον, ἐν αἰσθητικῷ δὲ τὸ θρεπτι- 
/ / , ο / / ς / { / 

κὀν. ὥστε καθ ἕκαστον ζητητέον, τίς ἑκάστου ψυχή, οἷον τίς 

φυτοῦ καὶ τίς ἀνθρώπου ἢ θηρίου. διὰ τίνα δ αἰτίαν τῷ ἐφε- 
/ ”/ Δ 415" ξἕῆς οὕτως ἔχουσι, σκεπτέον. ἄνευ μὲν γὰρ τοῦ θρεπτικοῦ τὸ 

αἰσθητικὸν οὐκ ἔστιν᾽ τοῦ δ᾽ αἰσθητικοῦ χωρίζεται τὸ θρεπτι- 
λ α] ο) ο) / ΝΑ Ν εδ. ο . 3/, 

κὸν ἐν τοῖς φυτοῖς. πάλιν ὃ ἄνευ μὲν τοῦ ἁπτικοῦ τών ἄλλων 
Ν ω « αἰσθήσεων οὐδεμία ἱπόάρχει, ἀφὴ δ ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρ- 

. Ν ΔΝ - / ο} 3/ " 3ὃὁ η) ιἳ 

ὅ χει πολλὰ γὰρ τῶν ζῴων οὔτ' ὄψιν οὔτ ἀκοὴν ἔχουσιν 
/. ” α ./ λ Ά . αὶ λ Α οὔτ᾽ ὀσμῆς αἴσθησιν. καὶ τών αἰσθητικών δὲ τὰ μὲν 

ἔχει τὸ κατὰὼ τόπον κινητικόν, τὼ δ᾽ οὐκ ἔχει. τελευταῖον 
δὲ καὶ ἐλάχιστα λογισμὸν καὶ διάνοιαν' οἷς μὲν γὰρ ὑπ- 
ἄρχει λοηγισμὸς τῶν φθαρτών, τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, 

.] ν] / [ιό εν) ο / 1 Ν - Ν 

1ο οἷς δ ἐκείνων ἕκαστον, οὐ πᾶσι λογισμός, ἀλλὰ τοῖς μὲν 
/ Αα ν Ἰ ο 

οὐδὲ φαντασία, τὰ δὲ ταύτῃ µόνῃ ζώσιν. περὶ δὲ τοῦ θεωρη-. 
α ο / τικοῦ νοῦ ἕτερος λόγος. ὅτι μὲν οὖν ὁ περὶ τούτων ἑκάστου 

/ ο . / Ὅ Ν ο Αα 

λόγος οὗτος οἰκειότατος καὶ περὶ ψυχῆς, δῆλον. 

ΙΝ’. ᾽Αναγκαῖον δὲ τὸν μέλλοντα περὶ τούτων σκέψιν ποιεῖ- 
ο) νά ” ο) ν Σ [4 ο) ., 

15 σθαι λαβεῖν ἕκαστον αὐτῶν τί ἐστιν, εἶθ᾽ οὕτως περὶ τῶν ἐχο- 
/ Ἀ λ Ν ο] 32/’ α] α) ώ δὲ λ / ο 

µένων ἢ καὶ περὶ τών ἄλλων ἐπιζητεῖν. εἰ δὲ χρὴ λέγειν τί ἕκα- 
α 3 ΔΝ 

στον αὐτών, οἷον τί τὸ νοητικὸν ἢ τὸ αἰσθητικὸν ἢ τὸ θρεπτι- 
α / κὀν, πρότερον ἔτι λεκτέον τί τὸ νοεῖν καὶ τί τὸ αἰσθάνεσθαι" 

ο ς ἰ 

πρότεραι γάρ εἰσι τῶν δυνάμεων αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ πράξεις κατὰ 

1ο τὸν λόγον. εἰ δ οὕτως, τούτων δ᾽ ἔτι πρότερα τὰ ἀντικείμενα 
Αα α Ἀ / Δ ν 

δεῖ τεθεωρηκέναι, περὶ ἐκείνων πρώτον ἂν δέοι διορίσαι διὰ τὴν 
5 ο) λ Αα 4 

αὐτὴν αὐτίαν, οἷον περὶ τροφῆς καὶ αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ. ὥστε 
ο) ο / / . ς λ Ν 

πρώτον περὶ τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον᾽ ἡ γὰρ θρεπτιὴ 
- / / 

ψυχὴ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει, καὶ πρώτη καὶ κοινοτάτη 
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71ε 4 ἱομαῖ 2η. 

ἐπὶ τῶν σχημάτων λόγος, ὃς ἐφαρμόσει μὲν πᾶσιν, στ αο 
οὐκ ἔσται µέντοι τοιδος (5ἱ0) οὐθενὸς σχήματος. ἑμοίως δὲ καὶ ἐπὶ 

[ο .) / ο) λ ο) α Ν Δ / ταῖς εἰρημέναις ψυχαῖς. διὸ γελοῖον ζητεῖν τὸν κοινὸν λόγον καὶ 
ε ἐπ᾽ ων ον νο ’ Ὀν ᾿ ” .) ΔΝ Α ” ”/ ἄλλων καὶ ἐπὶ τούτων, ὃς οὐκ ἔσται οὐθενὸς τῶν ὄντων ἴδιος, 
οὐδὲ κατὰ τὸ οἰκεῖον καὶ ἄτομον εἶδος, τὸν τοιοῦτον ἀφέντας. 
παραπλησίως δὲ ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν σχημάτων, ἔχει καὶ τὰ τς 

περὶ τὴν ψυχήν᾿ αεὶ γὰρ ἐν τῷ ἐφεξῆς ὑπάρχει δυνάµει τὸ πρότε- 
ν Ά / 4 ο ω 1 / / Σα ρον ἐπί τε τῶν σχημάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων, λέγω δ᾽ ὥσπερ 

{ / 3 3 αΑολ κ . / ἐντετραγώνῳ μὲντρύίγωνον, ἐν αἰσθητικῷ δὲ τὸθερπικον (5ἱ6). ὥστε 
« ] Αα α / αι, κα / / /΄ Αα 

καὶ καθ ἕκαστον δεῖ ζητεῖν τίς ἡ ἑκάστου ψυχή, οἷον τίς φυτοῦ 
Δ / Σ / Ν Φ ΔΝ / . ον ” 

καὶ τίς ἀνθρώπου καὶ της (510) θηρίου. διὰ τίνα ὃ αἰτίαν τῷ το 
Ε] . ” ” / ” λ λ α ὧν Ἡ :ἐφεξῆς οὕτως ἔχουσι, σκεπτέον. ἄνευ μὲν γὰρ τοῦ θρεπτικοῦ οὐ- 
θέν ἐστιν αἰσθητικόν' τοῦ δ᾽ αἰσθητικοῦ χωρίζεται τὸ θρεπτι- 

’ α) ” . / ο ο να Αα / 

κόν, οἷον ἐν τοῖς φυτοῖς. πάλιν δ ἄνευ τοῦ ἁπτικοῦ οὐδεμία 
τών ἄλλων αἰσθήσεων, ἀφὴ δ᾽ ἄνευ τῶν ἄλλων ὑπάρ- 

κ ο / Αν Ἡέψια ” / 5» 3 ῃ χει πολλὼ γάρ ἐστι τῶν ζώων, ἃ οὔτ᾽ ὄψιν ἔχει οὔτ ἀκοήν. ας 
καὶ τῶν αἰσθητικών δὲ κίνησις τοῖς μὲν ὑπάρχει 
τοῖς δ᾽ οὐκ (510) ὑπάρχει ' τελευταῖον 
δεδιακα (910) λογισμός" οἷς μὲν γὰρ ὑπ- 
άρχει λογισμός, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τών εἰρημένων, 

η πο σ .) - ς / / } Ν Ν 

οἷς δ ἐκείνων ἕκαστον, οὐ πᾶσιν ὑπάρχει λογισμός. ἀλλὰ τὰ βο 
μὲν οὐδὲ φαντασίαν ἔχει µόνον. 
ὅτι μὲν οὖν ὁ περὶ τούτων ἑκάστου 
λόγος οἰκειότατος περὶ ψυχῆς ἐστι, δῆλον. 

ΤΝ. ᾿Ανάγκη δὲ τὸν περὶ τούτων μέλλοντα πραγµατεύεσθαι 

λαβεῖν τί ἕκαστον αὐτῶν ἐστιν, εἴθ οὕτω περὶ τῶν ἐἔχο- 35 

µένων καὶ τών ἄλλων ποιεῖσθαι τὴν ἐπίσκεψιν. εἰ δὲ δεῖ 
λέγειν τί ἕκαστον, οἷον τί τὸ νοητικὸν ἢ τί τὸ αἰσθητικὸν ἢ 
θρεπτικόν, πρότερον λεκτέον τί τὸ νοεῖν καὶ τί τὸ αἰσθάνεσθαι" 
αἱ γὰρ πράξεις καὶ αἱ ἐνέργειαι πρότεραι κατὰ τὸν λόγον 

εἰσὶ τῶν δυνάµεων. ἀλλὰ μὴν εἴ γε ταῦτα, πρότερον 49 
ἔτι τούτων διοριστέον τὰ ἀντικείμενα, 

Αα Δ Ἡ 9) λ 9) λ Ν κ. 4 

οἷον περὶ τροφῆς καὶ αἰσθητοῦ καὶ νοητοῦ διὰ τὴν αὐτὴν 

αἰτίαν. ὥστε πρῶτον περὶ τροφῆς καὶ γεννήσεως λεκτέον᾿ 
[4 Δ ς κ Ν α”. Ἡ « / / δὲ Ν ’ αὕτη γὰρ ἡ ψυχὴ καὶτοῖς ἄλλοις ὑπάρχει, πρώτη δὲ καὶ κοινοτάτη 
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71ε Οάπαγ Τεχή, 

π] εἑ ε / Φ ΄ 

36 δύναμίς ἐστι ψυχῆς, καθ’ ἣν ὑπάρχει τὸ ζῆν ἅπασιν. ᾗς ἐστὶν 
ἔργα γεννῆσαι καὶ τροφῇ χρήσασθαι' φυσικώτατον γὰρ τῶν 

Αα / / 

ἔργων τοῖς ζώσιν, ὅσα τέλεια καὶ μὴ πηρώµατα, ἢ τὴν γένε- 
σιν αὐτομάτην ἔχει, τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό, ζῴῷον μὲν 
ζῷ Δ δὲ / [ο ο θν Ν α θ / / - 9 
φον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ θείου µετέχωσιν ᾗ 

9 / 415’ δύνανται πάντα γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται, κἀκείνου ἕνεκα πράττει 
ή / Ν / κ .ῳ / Ν αν Ν Όσα πράττει κατὰ φύσιν. [τὸ δ οὗ ἕνεκα διττὀν, τὸ μὲν οὗ, τὸ 
δὲ Φ 2 Ν 9 ο] 3 Αα ο ΑΔ Ν Α / Αα ἐ ᾧ.] ἐπεὶ οὖν κοινωνεῖν ἀδυνατεῖ τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ θείου τῇ συν- 

λ λ Α Αα 

εχείᾳ, διὰ τὸ μηδὲν ἐνδέχεσθαι τών φθαρτών ταὐτὸ καὶ ἓν 
.) / ον ο] 

56 ἀριθμῷ διαµένειν, ᾗ δύναται µετέχειν ἕκαστον, κοινωνεῖ 
/ ν ν - . ο 4 : Ν ͵ : τα ταύτῃ, τὸ μὲν μᾶλλον τὸ δ ἧττον' καὶ διαμένει οὐκ αὐτὸ 

ὦ ς 

ἀλλ᾽ οἷον αὐτό, ἀριθμῷ μὲν οὐχ ἕν, εἴδει δ ἕν. ἔστι δὲ ἡ 
ψυχὴ τοῦ ζώντος σώματος αἰτία καὶ ἀρχή. ταῦτα δὲ πολ- 

ω) / ς κ ] ς Ν Δ Ν / 

λαχῶς λέγεται. ὁμοίως δ ἡ ψυχἠ κατὰ τοὺς διωρισµένους 

το τρόπους τρεῖς αἰτία' καὶ γὰρ ὅθεν ἡ κίνησις αὐτή, καὶ οὗ 
ϱ Ν ς ς ../ . Ε] / / ς λ ἕνεκα, καὶ ὡς ἡ οὐσία τῶν ἐμψύχων σωμάτων ἡ ψυχὴ 
αὐτία. ὅτι μὲν οὖν ὡς οὐσία, δῆλον' τὸ γὰρ αἴτιον τοῦ εἶναι 

Α ς . / λ λ [ω) ο) α Δ ων) 2 δαν λ 

πᾶσιν ἡ οὐσία, τὸ δὲ ζῆν τοῖς ζώσι τὸ εἶναί ἐστιν, αἰτία δὲ 
αν Ν / ς / ” ο / ’ / ς 

καὶ ἀρχὴ τούτων ἡ ψυχή. ἔτι τοῦ δυνάµει ὄντος λόγος ἡ 
αλ / Ν δ᾽ ς οἳ ω [νά ς Δ 3 { 

15 ἐντελέχεια. Φανερὸν ὡς καὶ οὗ ἕνεκεν ἡ ψυχὴ αἰτία, 
ὥσπερ γὰρ ὁ νοῦς ἕνεκά του ποιεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ 
ε ’ Ν να 4 ., /' Α Φ 3 ο) / 

ᾗ φύσις, καὶ τοῦτ’ ἔστιν αὐτῇ τέλος. τοιοῦτον ὃ ἐν τοῖς ζῴοις 
ε Ν λ , ο / Δ . λ / ο ἡ ψυχη κατὰ φύσιν πάντα γαρ τὰ φυσικὰ σώματα τῆς 

α ) / 

ψυχῆς ὄργανα, καὶ καθάπερ τὰ τῶν ζῴων, οὕτω καὶ τὰ 
ο ο ς ϱ/ [ο] ο) ”/ α λ Ν 6 αο τῶν φυτών, ὡς ἕνεκα τῆς ψυχῆς ὄντα. διττώς δὲ τὸ οὗ 

ς / οἱ Ν ἳ 9 2 λ κ η, - ὰ ς 
ἕνεκα, τό τε οὗ καὶ τὸ ᾧ. ἀλλὰ μὴν καὶ ὅθεν πρὠτον ἡ 

κατὰ τόπον κίνησιςο, ψυχή οὐ πᾶσι δ ὑπάρχει τοῖς ζώσιν 
ΔΝ ἡ δύναμις αὕτη. ἔστι δὲ καὶ ἀλλοίωσίς καὶ αὔξησις κατὰ 

με οκ λ ’ 3 ͵ 9 Απ 
ψυχην ἡ μὲν γαρ αἴσθησις ἀλλοίωσις τις εἶναι δοκεῖ, αἰ- 

36 σθάνεται δ οὐθὲν ὃ μὴ ἔχει ψυχήν. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 
αὐξήσεώς τε καὶ φθίσεως ἔχει οὐδὲν γὰρ φθίνει οὐδ αὔξεται 

Α ΔΝ / / . ΣΩλ ων Ν 

Φυσικώς μὴ τρεφόμενον, τρέφεται δ οὐθὲν ὃ μὴ κοινωνεῖ 
Α ” Α .] . ” Α 

ζωῆς. ᾿Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ οὐ καλῶς εἴρηκε τοῦτο, προστιθεὶς τὴν 
α ω / 

αὔξησιν συµβαίνειν τοῖς φυτοῖς κάτω μὲν συρριζουµένοις 
416" διὼ τὸ τὴν γῆν οὕτω Φφέρεσθαι κατὰ φύσιν, ἄνω δὲ διὰ τὸ 
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77ε 4 ζΗομαί ΙεηςίΟΠ. 

. ἐστὶ γέννησις καὶ τὸ χρῆσθαι τροφῇ' τοῦτο γὰρ ἔργον µάλιστα 
-..ϕΦυσι (51) πᾶσι τοῖς ζώσιν, ὅσα μὴ ἀτελῆ ἢ πηρὠματά ἐστιν, 

'. ἢ αὐτόματον ἔχει τὴν γένεσιν, τὸ ποιῆσαι οἷον αὐτὸ ἕτερον, 
Αα λ . λ λ αν ΝΟΝ Ν ν) / / ζῴον μὲν ζῴα, φυτὸν δὲ φυτά, ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ θείου µετέχῃ 

ἕκαστον ὃν δύναται τρόπον’ πάντα γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται,κἀκείνου 5ο 

ἕνεκα πράττει ὅσα πράττει κατὰ φύσιν. τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα διττόν, 
ν 9. ὁ 5 ο ο / κ 4 Ν ό 

τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ ᾧ' ἐπεὶ οὖν οὐ τῇ συνεχεία τοῦ αεὶ καὶ τοῦ 
θείου δύναται κοινωνεῖν' οὐ γὰρ ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ ἀεὶ ἀριθμῷ 

ηλ . ας «ἁ { Ε] / α ιά 

:εἶναι οὐθὲν τῶν φθαρτῶν' ὃν τρόπον ἐπιβάλλει, τοῦτον ἕκαστον 
. να. - λ ον 9 ΄ Ν / ε »/ 

οιγγανει (519), τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δὲ ἧττον' καὶ διαμένει οὐκ αὐτό, 55 
ἀλλ) οἷον αὐτό, ἀριθμῷ μὲν οὐχ ἕν, εἴδει δ᾽ ἕν. ἔστι δ' ἡ 

Ἀ. Ν ω) Α / 3 “4 ΔΝ Ν Ν 3”/ 

ψυχὴ ἀρχὴ τοῦ ζώντος σώματος, ἀλλ. ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ αἴτιον 

λέγεται πολλαχώς. ὁμοίως δ ἡ ψυχὴ τοὺς τρεῖς τρόπους αἰτία 

τοὺς διωρισµένους' καὶ γὰρ ὅθεν ἡ κίνησις καὶ οὗ ἕνεκα 
ς 3 αν 9 / / ον Γ μα 

καὶ ὡς οὐσία τῶν ἐμψύχων σωμάτων ἐστὶν ἡ ψυχή. 6ο 
| ας ο μα τ μα. 3 ολ ” ὅτι μὲν οὖν ὡς οὐσία δῆλον' τοῦ γὰρ εἶναι ἡ οὐσία αἴτιον 

πᾶσι, τὸ δὲ ζῆν τοῖς ζώῶσι τὸ εἶναί ἐστιν, αἴτιον δὲ 
ο. 8 ς Δ / 3 / καὶ ἀρχὴ ἡ ψυχἠ τούτου ἐστίν. 

Ν Ν ς Ν ο ς γι φανερὸν δὲ καὶ ὡς τὸ οὗ ἕνεκα ἡ ψυχή 
καὶ γὰρ ἡ φύσις ἕνεκά του ποιεῖ ὥσπερ ὁ νοῦς, ός 
καὶ τοῦτ) ἔστιν αὐτῆς τὸ τέλος. καὶ ἡ ψυχὴ τοιοῦτον 
ἐν τοῖς κατὰ φύσιν, καὶ πᾶν τὸ σώμα ὄργανον τῇ 

κ.α... ἡ λ ο / Ν Ν ψυχῇ' ὥσπερ δὲ τὸ τῶν ζφων, καὶ τὸ 
τῶν φυτών. 
ἀλλὰ μὴν καὶ ὅθεν ε(5ίϱ) κίνησις πρὠτον ἡ πα 

/ κ κ. ο 9 5 ο / 
κατὰ τόπον, τοῦτό ἐστι ψυχή’ ἀλλ οὐ πᾶσι τοῖς ἕφοις 

ἡ τοιαύτη ὑπάρχει δύναμις. ἔτι ὃ ἀλλοίωσις καὶ αὔξησις κατὰ 

ψυχήν' ἡ μὲν γὰρ αἴσθησις δοκεῖ τις ἀλλοίωσις εἶναι, μὴ 

ἔχον δὲ ψυχὴν οὐθὲν ἂν αιθοιτο (50. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ 
αὐξήσεως καὶ φθίσεως ἔχει οὐθὲν γὰρ αὐξάνεται οὐδὲ φθήει 75 
φυσικώῶς μὴ τρεφόµενον, οὐδὲ τρέφεται μὴ ζωῆς µετέχον. 
ἀλλὰ τοῦτο Ἠμπεδοκλῆς οὐκ εἴρηκεν ὀρθῶς, προστιθεὶς τὴν 
αὔξησιν συµβαίνειν τοῖς φυτοῖς κάτω μὲν διὼ τὸ τὴν γῆν 
φύσει οὕτω φέρεσθαι, ἄνω δὲ διὰ τὸ πθρ. 
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71ε Ο;ώ παν Τελ. 

πΌρ ὡσαύτως. οὔτε γὰρ τὸ ἄνω καὶ κάτω καλώς λαμβά- 
νει οὐ γὰρ ταὐτὸ πᾶσι τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ τῷ παντί, 

/ ς 

ἀλλ ὡς ἡ κεφαλὴὶ τῶν ἕφων, οὕτως αἱ ῥίζαι τῶν φυτών, 
5εὐ χρὴ τὰ ὄργανα λέγει ἕτερα καὶ ταὐτὰ τοῖς ἔργοις. 
πρὸς δὲ τούτοις τί τὸ συνέχον εἰς τάναντία φερόμενα τὸ πρ 

/ 

καὶ τὴν γ;ν; διασπασθήσεται γάρ, εἰ µή τι ἔσται τὸ κωὠ- 
ω . εἰ δν οὗ »ν ο α λ ς λ λ / ον λῦσον' εἰ δ᾽ ἔσται, τοῦτ) ἐστὶν ἡ ψυχὴ καὶ τὸ αἴτιον τοῦ 
) , Ν / αὐξάνεσθαι καὶ τρέφεσθαι. 

... 

42135 6-22 23. Β, ΥΤΠΙ. δ τ1--Χ. 8 4. 

[οή . / 4 9) τος ᾿ 5 ὅτι οὐ δέχονται τὸν ἀέρα οὐδ ἀνα- 
/ » αἃ λ ο .. ςϱ / 3 , πνέουσιν. δι ἣν μὲν οὖν αἰτίαν, ἕτερός ἐστι λόγος. 
ΙΧ. Ἱερὶ δὲ ὀσμῆς καὶ ὀσφραντοῦ ἧττον εὐδιόριστόν ἐστι 

τῶν εἰρημένων' οὐ γὰρ δῆλον ποῖόὀν τί ἐστιν ἡ ὀσμή, οὕτως ὡς 
ς / ΑΛ Ν [ο / . ο Ν ./ / . ὁ ψόφος ἢ τὸ χρῶμα. αἴτιον ὃ ὅτι τὴν αἴσθησιν ταύτην οὐκ 

ιο ἔχομεν ἀκριβῆ, ἀλλὰ χείρω πολλών ζῴων' φαύλως γὰρ ἄν- 

θρωπος ὀσμᾶται, καὶ οὐθενὸς αἰσθάνεται τών ὀσφραντών ἄνευ 

τοῦ λυπηροῦ ἢ τοῦ δέος, ὡς οὐκ ὄντος ἀκριβοῦς τοῦ αἰσθη- 

τηρίου. εὔλογον δ οὕτω καὶ τὰ σκληρόφθαλμα τών χρωμά- 
3 ῃ Ν Ν / . -  ῷ Δ 

των αἰσθάνεσθαι, καὶ μὴ διαδήλους αὐτοῖς εἶναι τὰς δια- 

15 φορᾶς τῶν χρωμάτων πλὴν τῷ φοβερῷ καὶ ἀφόβῳ. οὕτω 
δὲ καὶ τὰς ὀσμὰς τὸ τών ἀνθρώπων 'ένος' ἔοικε μὲν γὰρ 

ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὴν φεῦσιν καὶ ὁμοίως τὰ εἴδη τών 
χυμών τοῖς τῆς ὀσμῆς, ἀλλ᾽ ἀκριβεστέραν ἔχομεν τὴν γεῦ- 
σιν διὼ τὸ εἶναι αὐτὴν ἁφήν τινα, ταύτην ὃ ἔχειν τὴν αἴ- 

Ν 1/ νο / . 3 Ν Δ ” 3/. 

1οσθησιν τὸν ἄνθρωπον ἀκριβεστάτην' ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις 
λείπεται πολλών τών ἕφων, κατὰ δὲ τὴν ἀφὴν πολλῴ τῶν 
ἄλλων διαφερόντως ἀκριβοῖ. διὸ καὶ φρονιμµώτατόν ἐστι τών 

/ [ο Δ Ἆ 1 Αα / α 9 / Ν 

ζφων. σημεῖον δὲ τὸ καὶ ἐν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων παρὰ 
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71ε ΑΗ ομαί ἵἐγίοῃ. 

οὔτε γὰρ τὸ κάτω καὶ ἄνω λαμβάνει ὀρθῶς' 8ο 

᾿. οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ ἑκάστου τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω καὶ τοῦ παντός" 
ἀλλ ὡς ἡ κεφαλὶ τῶν ζφων, οὕτως ἡ ῥίζα τῶν φυτών ἐστιν 
τὸ δὲ αὐτὸ δεῖ λέγειν ὄργανον, ὧν ἂν ᾖᾗ τὸ αὐτὸ ἔργον. 

. ἔτι δὲ τί τὸ συνέχον εἰς τἀναντία φερομένων ; 

ἳ ὃ ΔΝ ” λ Αα . / ΔΝ κ. 3 μ / ' ποῦτο γὰρ αἴτιον τὸ τῆς αὐξήσεως καὶ τροφῆς' εἰ δὲ µή, β5 
;. οὐθὲν κωλύσει δι --- --- 

111. 

Β, ΥΙΤΠΙ. δ 12--Χ. 8. Εξ. (ο. 11 ὁ. 

| ὅτι οὐ δέχονται τὸν ἀέρα οὐδ ἆνα- 
πνέουσιν. δι ἣν δ αἰτίαν ἕτερος ἔσται περὶ αὐτῶν λόγος. 

-.. Περὶ δὲ ὀσμῆς καὶ τοῦ ὀσφραντοῦ οὐκ ἔστιῤάδιον διορίσαι ὁμοίως 
. ποῖς εἰρημένοις αἰσθητοῖς, τί ἐστιν ἡ ὀσμὴ οὕτως ὡς ὁ ψόφος καὶτὸ 
φώς, αἴτιον δ' ὅτι οὐκ ἔχομεν ἀκριβῆ ταύτην τὴν 5 

'. αἴσθησιν, ἀλλὰ χείριστα ὀσμᾶται ἄνθρωπος τών ζῴων, | 

καὶ οὐδεμίαν ἄνευ λα 

τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος δύναται αἰσθέσθαι ὀσμήν, ὡς τοῦ αἰσθη- 
τηρίου ὄντος οὐκ ἀκριβοῦς. ὥσπερ οὖν τοῖς σκληροφθάλµοις 

'. ἀδήλους εἰκὸς εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν χρωμάτων καὶ 1ο 
'.. συγκεχυµένας, ἀλλὰ τῷ φοβερῷ καὶ τῷ ἀφόβῳ διορίζειν µόνον, 

οὕτω καὶ τὰ περὶ τὰς ὀσμὰς τοῖς ἀνθρώποις, ἐπεὶ ἔοικέ 
τε ἀνάλογον ἔχειν πρὸς γεῦσιν καὶ ὅμοια τὰ εἴδη τῶν 
χυμῶν τοῖς τῆς ὀσμῆς, ἀλλὰ τὴν γεῦσιν ἔχομεν ἀκριβεστέραν 

διὰ τὸ εἶναι ἁφήν τινα" αὐτὴν δ) ἔχει τὴν αἲ- [5 
'''.σθησιν ἀκριβεστάτην ἄνθρωπος" ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἄλλαις 
ς λείπεται πολλών ζῴφων, τῶν δ) ἁπτῶν αἰσθάνεται 

'.. μάλιστα ἀκριβώς. διὸ καὶ φρονιμώτατον τῶν ζῴων 
ἐστίν. σημεῖον δέ καὶ γὰρ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων 
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7πε Ο/άπαν 7Τεκή. 

ο) 3 ο) 3 

τὸ αἰσθητήριον τοῦτο εἶναι εὐφυεῖς καὶ ἀφυεῖς, παρ ἄλλο 
3 α / 

35 δὲ µηδέν' οἱ μὲν γὰρ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν, 
- Ν / . Λ ” . 4 ν ς- Ν 

οἱ δὲ µαλακόσαρκοι εὐφυεῖ. ἔστι δ, ὥσπερ χυμὸς ὁ μὲν 
γλυκὺς ὁ δὲ πικρός, οὕτω καὶ ὀσμαί. ἀλλὰ τὼ μὲν ἔχουσι 

. Φ . ν Ν / / Ν ω 
τὴν ἀνάλογον ὀσμὴν καὶ χυµόν, λέγω δὲ οἷον γλυκεῖαν 
ὀσμὴν καὶ γλυκὺν χυµόν, τὰ δὲ τοὐναντίον. ὁμοίως δὲ καὶ 

ο) 2 ο 

4ο δριμεῖα καὶ αὐστηρὰ καὶ ὀξεῖα καὶ λιπαρά ἐστιν ὀσμή. 
ἀλλ ὥσπερ εἴπομεν, διὰ τὸ μὴ σφόδρα διαδήλους εἶναι 
τὰς ὀσμὰς ὥσπερ τοὺς χυμούς, ἀπὸ τούτων εἴληφε τὰ ὀνό- 

421) µατα καὶ ὁμοιότητα τῶν πραγμάτων ἡ μὲν γὰρ αηλυκεῖα 
ἀπὸ τοῦ κρόκου καὶ τοῦ μέλιτος, ἡ δὲ δριμεῖα θύμου καὶ τῶν 

/ οι αν λ / τμ Αα. 3} ” .᾿ 
τοιούτων' τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἔστι ὃ 

Αα 2 α ὁὸ ο 

ὥσπερ ἡ ἀκοὴ καὶ ἑκάστη τών αἰσθήσεων, ἡ μὲν τοῦ ἀκουστοῦ 
5 καὶ ἀνηκούστου, ἡ δὲ τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου, καὶ ἡ ὄσφρη- 

ω α / 

σις τοῦ ὀσφραντοῦ καὶ ἀνοσφράντου. ἀνόσφραντον δὲ τὸ μὲν 
ΔΝ Ν 4 ἱὸ / / 3 / Ν δὲ ς, ”/ 

παρὰ τὸ ὅλως ἀδύνατον ἔχειν ὀσμήν, τὸ δὲ μικρὰν ἔχον 
καὶ φαύλην. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄγευστον λέγεται. ἔστι δὲ 

το δ Δ ο / ) / 4 ϱ δ 5 ὶ 
καὶ ἡ ὄσφρησις διὼ τοῦ μεταξύ, οἷον ἀέρος ἢ ὕδατος' κα 

ΔΝ ΔΝ ”/ ο . ω ε] / ε / π 

το γὰρ τὰ ἔνυδρα δοκοῦσιν ὀσμῆς αἰσθάνεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ 
τὼ ἔναιμα καὶ τὰ ἄναιμα, ἅσπερ καὶ τὼ ἐν τῷ ἀέρι καὶ 
γὰρ τούτων ἔνια πόρρωθεν ἀπαντᾷ πρὸς τὴν τροφὴν ὕποσμα 
γινόμενα. διὸ καὶ ἄπορον φαίνεται, εἰ πάντα μὲν ὁμοίως 

ὀσμᾶται, ὁ ὃ ἄνθρωπος ἀναπνέων μέν, μὴ ἀναπνέων δὲ 
16 ἀλλ) ἐκπνέων ἢ κατέχων τὸ πνεῦμα οὐκ ὀσμᾶται, οὔτε 

/ θ /” 3 16 ν ΛΑ » 3 ο ω 2 Ν ος 
πόρρωθεν οὔτ᾽ ἐγγύθεν, οὐδ' ἂν ἐπὶ τοῦ μυκτῆρος ἐντὸς τεθῇ. 
καὶ τὸ μὲν ἐπ᾽ αὐτῷ τιθέμενον τῷ αἰσθητηρίῳ ἀναίσθητον 
εἶναι κοινὸν πάντων ἀλλὰ τὸ ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν μὴ αἰσθά- 

2/ τα [ο 3 ο : [ο] λ { 6 νεσθαι ἴδιον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων δῆλον δὲ πειρωμένοι.. ὥστε 
αο τὰ ἄναιμα, ἐπειδὴ οὐκ ἀναπνέουσιν, ἑτέραν ἄν τιν αἴσθησιν 

” Ν ν / 2 . ο / ” - ΄ 
ἔχοι παρὰ τὰς λεγομέναν. ἀλλ ἀδύνατον, εἴπερ τῆς ὁσ- 

μῆς αἰσθάνεται' ἡ γὰρ τοῦ ὀσφραντοῦ αἴσθησις καὶ δυσώδους 
Ν λα ς ./ / 3 ./ λ Ν / / 

καὶ εὐώδους ὄσφρησίς ἐστιν. ἔτι δὲ καὶ φθειρόμενα φαίνεται 
ς ΔΝ α ε) ο 3 ω ς ασ κ 9 η » / 

ὑπὸ τῶν ἰσχυρών ὀσμών ὑφ'᾽ ὦνπερ ἄνθρωπος, οἷον ἀσφάλ- 
16 του καὶ θείου καὶ τῶν τοιούτων. ὀσφραίνεσθαι μὲν οὖν ἀναγ- 

καῖον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναπνέοντα. ἔοικε δὲ τοῖς ἀνθρώποις διαφέ- 
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71ε 4ζΗἱομαί 90. 

.) β η) Α ια 3 .) Ν ” / ο 

εὐφυεῖς, οἱ ὃ ἀφυεῖς εἰσὶ παρ) οὐδὲν αἰσθητήριον ἕτερον 20 
'' ἀλλὰ παρὰ τοῦτο. ὧν μὲν γὰρ ἡ σὰρξ µαλακή, εὐφυεῖς, οἱ δὲ 

 σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν. ἔστι ὃ ὥσπερ χυμὸς ὁ μὲν 
κε δὲ / νο. προς. Φα / 3 ν ηλυκὺς ὁ δὲ πικρός, καὶ ὀσμαὶ τὸν αὐτὸν ἔχουσαι τρόπον. ἀλλὰ 

τὰ μὲν ἔχει τὴν ἀνάλογον ὀσμὴν καὶ χυµόν, τὰ δὲ τοὐναντίον. 

ὁμοίως δὲ καὶ 35 
ω 3 Δ ο α Δ οσα . / δριμεῖα καὶ αὐστηρὰ καὶ ὀξεῖα καὶ λιπαρά ἐστιν ὀσμή. 

αλλ) ὥσπερ εἴρηται διὰ τὸ μὴ σφόδρα διαδήλους εἶναι 
Ν α) Ν “”{ / ε Ν / η η Δ ο ΣΟΝ 

τᾶς ὀσμὰς ὥσπερ τοὺς χυμούς, ἀπὸ τούτων εἴληφε τὰ ὀνό- 

µατα καθ ὁμοιότητα τῶν πραγμάτων ἡ μὲν γλυκεῖα 

κρόκου καὶ μέλιτος, ἡ δὲ δριμεῖα θύμου καὶ τών 8ο 
/ μα) νι λ / ος μοι ”’ . 

τοιούτων' τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἴἔστι ὃ 
ὥσπερ καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἑκάστη τών αἰσθήσεων τοῦ τε ἀκουστοῦ 
καὶ ἀνηκούστου καὶ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου, καὶ ἡ ὄσφρη- 
σις τοῦ ὀσφραντοῦ καὶ ἀνοσφράντου. ἀνόσφραντον δὲ τὸ μὲν 
παρὰ τὸ ὅλως ἀδύνατον ἔχειν ὀσμήν, τὸ δὲ μικρὰν ἔχον 35 

ν / 4 ν « , 3 / / λ καὶ τὸ φαύλην, ὥσπερ τὸ ἄγευστον ὡσαύτως λέγεται. ἔστι δὲ 
ε ν ν ο , / τσ : 

καὶ ἡ ὄσφρησις διὰ τοῦ μεταξύ, οἷον ὕδατος καὶ ἀέρος' καὶ 

γὰρ τὰ ἔνυδρα φαίνεται αἰσθανόμενα ὀσμῆς, καὶ τὰ 
ἔναιμα καὶ ἄναιμα ὁμοίως, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῷ ἀέρι καὶ 
γὰρ τούτων ἔνια πόρρωθεν ἀπαντᾷ πρὸς τὴν τροφὴν αἰσθανόμενα ο 
τὴν ὀσμήν' διὸ καὶ ἔχει ἀπορίαν εἰ πάντα μὲν ὡσαύτως. 

ὀσμᾶται, ὁ ὃ ἄνθρωπος ἀναπνέων μέν, μὴ ἀναπνέων δὲ 

ἀλλ) ἢ κατέχων τὸ πνεῦμα ἢ ἐκπνέων οὐκ ὀσμᾶται, οὔτε 

πόρρω οὔτ᾽ ἐγγύς, οὐδ' ἂν ἐπιθῇ τις εἰς τὸν μυκτῆρα ἐντός. 

καὶ τὸ μὲν ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ αἰσθητηρίῳ τιθέµενον ἀναίσθητον κ: 
εἶναι κοινὸν πάντων ἀλλὰ τὸ ἄνευ τοῦ ἀναπνεῖν μὴ αἰσθά- 
νεσθαι ἴδιον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἐστίν' τοῦτο δὲ πειρωµένῳ 
δῆλον. εἰ οὖν τὰ ἄναιμα μὴ ἀναπνεῖ, ἑτέραν ἄν τινα ἔχοι 

Δ / 3 κ, ο .) ῳω , 
αἴσθησιν παρὰ τὰς λεγομένας. ἀλλ’ εἴπερ τῆς ὀσμῆς αἰσθάνεται 

ἀδύνατον' ἡ γὰρ τοῦ ὀσφραντοῦ καὶ εὐώδους καὶ δυσώδους αἴ- κο 
σθησις ὄσφρησίς ἐστιν. Φαίνεται δὲ καὶ φθειρόµενα 
ε ω) . ο) 9 ο) κ αν Ἡν  Ν 2 / 

ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν ὀσμών ὑφ᾽ ὦνπερ καὶ ἄνθρωπος, οἷον ἀσφάλ- 
του καὶ θείου καὶ τῶν τοιούτων. ὀσφραίνεσθαι μέντοι νῦν ἀναγ- 

- ο » 

καῖον, ἀλλ) οὐκ ἀναπνεῖν. ἀλλ ἔοικε διαφέρειν τὸ αἰσθητήριον 
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71ε Ομάν Τεχὴ, 

ρειν τὸ αἰσθητήριον τοῦτο πρὸς τὸ τών ἄλλων ζῴων, ὥσπερ 
τὰ ὄμματα πρὸς τὰ τών σκληροφθάλμων' τὰ μὲν γὰρ 
ἔχει φράγμα καὶ ὥσπερ ἔλυτρον τὰ βλέφαρα, ἃ μὴ κινή- 

βοσας μηδ ἀνασπάσας οὐχ ὁρᾷῷ τὰ δὲ σκληρόφθαλµα οὐδὲν 
ἔχει τοιοῦτον, ἀλλ) εὐθέως ὁρῷ τὸ «γινόμενα ἐν τῷ δια- 
φανεῖ. οὕτως οὖν καὶ τὸ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον τοῖς μὲν 

422" ἀκάλυφες εἶναι, ὥσπερ τὸ ὄμμα, τοῖς δὲ τὸν ἀέρα δεχο- 
µένοις ἔχειν ἐπικάλυμμα, ὃ ἀναπνεόντων ἀποκαλύπτεσθαι, 
διευρυνοµένων τῶν φλεβίων καὶ τῶν πόρων. καὶ διὰ τοῦτο 
τὰ ἀναπνέοντα οὐκ ὀσμᾶται ἐν τῷ ὑγρῷ' ἀναγκαῖον γὰρ 

5 ὀσφρανθῆναι ἀναπνεύσαντα, τοῦτο δὲ ποιεν ἐν τῷ ὑγρῷ 
ἀδύνατον. ἔστι δ ἡ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, ὥσπερ ὁ χυμὸς τοῦ 

ὑγροῦ' τὸ δὲ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον δυνάµει τοιοῦτον. 
Χ. Τὸ δὲ γευστὀν ἐστι ἁπτόν τι καὶ τοῦτ' αἴτιον τοῦ 

μὴ εἶναι αἰσθητὸν διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλοτρίου ὄντος σώματος" 

ιο οὐδὲ γὰρ ἡ ἁφή. καὶ τὸ σώμα δὲ ἐν ᾧ ὁ χυμός, τὸ γευ- 
στὀν, ἐν ὑγρῷ ὡς ὕλῃ' τοῦτο δ ἁπτόν τι. διὸ κἂν εἰ ἐν 
ὕδατι ᾖμεν, ἠσθανόμεθ ἂν ἐμβληθέντο τοῦ γλυκέος, 
οὐκ ἦν δ ἂν ἡ αἴσθησις ἡμῖν διὰ τοῦ μεταξύ, ἀλλὰ τῷ 
µιχθῆναι τῷ ὑγρῷ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ποτοῦ. τὸ δὲ χρώμα 

1 οὐχ οὕτως ὁρᾶται τῷ µίγνυσθαι, οὐδὲ ταῖς ἀπορροίαι». ὡς 
μὲν οὖν τὸ μεταξὺ οὖθέν ἐστιν ὡς δὲ χρώμα τὸ ὁρατόν, οὕτω 
τὸ γευστὸν ὁ χυμός. οὐθὲν δὲ ποιεῖ χυμοῦ αἴσθησιν ἄνευ 
ὑγρότητος, ἀλλ ἔχει ἐνεργείᾳ ἢ δυνάµει ὑγρότητα, οἷον τὸ 
ἁλμυρόν' εὔτηκτόν τε γὰρ αὐτὸ καὶ συντηκτικὸν γλώττης. 

1ο ὥσπερ δὲ καὶ ἡ ὄψις ἐστὶ τοῦ τε ὁρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου (τὸ 
γὰρ σκότος ἀόρατον, κρίνει δὲ καὶ τοῦτο ἡ ὄψις), ἔτι τοῦ 
λίαν λαμπροῦ (καὶ γὰρ τοῦτο ἀόρατον, ἄλλον δὲ τρόπον τοῦ 
σκύτους), ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἀκοὴ ψόφου τε καὶ συγῆς, ὧν 

Ν τὸ 
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71ε αι οπαί Ἰεςί. 

τοῦτο τοῖς ἀνθρώποις πρὸς τὸ τῶν ἄλλων ζῴων, ὥσπερ β6 
καὶ τὰ ὄμματα πρὸς τὰ τῶν σκληροφθάλμων' τὰ μὲν γὰρ 
. ἔχει Ὅνμε καὶ ὥσπερ ἔλυτρον. τὰς βλεφαρίδας, ἃς ἂν μὴ ἆνα- 

'..σπάσῃ καὶ κινήσῃ οὐχ ὁρᾷ' τὰ δὲ σκληρόφθαλµα οὐκ 
. ἔχει, ἀλλ) εὐθὺς ὁρᾷ, ὅτι ἂν τεθῇ ἐν τῷ διαφανεῖ 
οὕτω καὶ τὸ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον τοῖς μὲν 6ο 
ρα « ν 3 ΑΦ) / «άρσν{ ' ἀκάλυφον εἶναι, ὥσπερ τὸ ὄμμα, τοῖς δὲ δεχοµένοις τὸν ἄέρα 
. ἔχειν ἐπικάλυμμα, ὃ ἀναπνεόντων ἀποκαλύπτεσθαι, 

'. διευρυνοµένων τῶν φλεβών καὶ τῶν πόρων. καὶ διὼ τοῦτο 
τὼ ἀναπνέοντα ἐν τῷ ὑγρῷ οὐκ ὀσμᾶται, ὅτι ἀνάγκη 
᾽ἀναπνεύσαντα ἐσφρανθῆναι, ἐν δὲ τῷ ὑγρῷ αδύνατον 65 
τοῦτο ποιεῖν. ἔστι ὃ ἡ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ ὥσπερ ὁ χυμὸς τοῦ 

ὑγροῦ' τὸ δ ὀσφραντικὸν αἰσθητήριον δυνάµει τοιοῦτον. 
Τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἁπτόν τι καὶ τοῦτο αἴτιον τοῦ 

μὴ εἶναι αἰσθητὸν διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλοτρίου ὄντος σώματος’ 
οὐδὲ γὰρ ἡ ἁφή. καὶ τὸ σώμα, ἐν ᾧ ὁ χυμός, τὸ γευ- 7ο 
ι / 3 ς 6 ιαῇ 3 Ωω δε / λ Δ 3 
στόν, ἐν ὑγρῷ ὡς ὕλῃ' τοῦτο δ ἁπτόν τι. διὸ κἂν εἰ ἐν 

ὅδατι εἴημεν, αἰσθανόμεθα ἐμβληθέντος γλυκέος, 
3 ο) ς ς ”/ 1 Ν ο 

οὐ διὰ τοῦ μεταξὺ δὲ ἡμῖν ἡ αἴσθησις, ἀλλὰὸ τῷ 
µιχθῆναι τῷ ὑγρῷ, ὥσπερ ποτῷ' τὸ δὲ χρώμα 

. α“ ο) Αα ας 

"οὐχ οὕτως ὁρᾶται τῷ µίγνυσθαι οὐδὲ ταῖς ἁπορροίαιο. ὡς  ᾖἸδ 
μὲν οὖν τὸ μεταξὺ οὐθέν ἐστιν ὡς δὲ χρώμα τὸ ὁρατόν, οὕτω. 
γευστὸν χυμός. οὐθὲν δὲ ποιεῖ αἴσθησιν χυμοῦ ἄνευ 
ς / σ' ο 2 / Ἀ / « / Ν ὑγρότητος, ἀλλ᾽ ἔχει ἐνεργείᾳ ἢ δυνάµει ὑγρότητα, οἷον τὸ 
ἁλμυρόν' τηκτόν τε γὰρ αὐτὸ καὶ συντηκτικὸν τῆς γλώττης. 
᾿ὥσπερ δὲ καὶ ἡ ὄψις ἐστὶ τοῦ τε ἑρατοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου (ὁ δο 
γὰρ σκότος ἀόρατος, κρίνει δὲ καὶ τοῦτον ἡ ὄψις), ἔτι τοῦ 

/ . ο) ψ. 

λίαν λαμπροῦ (καὶ γὰρ τοῦτό πως ἀόρατον, ἄλλον τρόπον καὶ 
/ ς - 

ὁ σκότος), ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ἀκοὴ ψόφου τε καὶ σιγῆς, ὧν 
πο 
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74ε Ομάν Τεχή. 

1Υ. 

423) 8--- 4245 18. Β, ΧΙ. δ Τ--ΧΙΙ. 6 6. 

καίτοι καθάπερ εἴπαμεν καὶ πρότερον, 
ΔΑ » . ς / » / ο) ς ο) ή / / 

κἂν εἰ δι ὑμένος αἰσθανοίμεθα τών ἁπτών ἁπάντων λανθά- 
το νοντος ὅτι διείργει, ὁμοίως ἂν ἔχοιμεν ὥσπερ καὶ νῦν ἐν 
τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ ἀέρι δοκοῦμεν γὰρ αὐτῶν ἅπτεσθαι 
καὶ οὐδὲν εἶναι διὼ µέσου. ἀλλὰ διαφέρει τὸ ἁπτὸν τῶν ὁρα- 

α Ν Φ [ο ή 3 / Ν ε) / - 

τών καὶ τῶν ψοφητικών, ὅτι ἐκείνων μὲν αἰσθανόμεθα τῷ 
λ λ ο) ς ο) Φ Δ ς ο 3 ς ΔΝ [ο 

τὸ μεταξὺ ποιεῖν τι ἡμᾶς, τῶν δὲ ἁπτῶν οὐχ ὑπὸ τοῦ µε- . 

1 ταξὺ ἀλλ ἅμα τῷ μεταξύ, ὥσπερ ὁ δι ἀσπίδος πλη- 

είς οὐ γὰρ ἡ ἀσπὶς πληγεῖσα ἐπάταξεν ἀλλ ἄμφω 

συνέβη πληγῆναι. ὅλως ὃ ἔοικεν ἡ σὰρξ καὶ ἡ γλὠττα, ὡς 
ς ΣΑ ΔΝ α ύδ Ν Δ ”/ Δ Ν Ν ὁ  ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοὴν καὶ τὴν 
ὄσφρησιν ἔχουσιν, οὕτως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσθητήριον ὥσ- 

5 ο) ο) 

1οπερ ἐκείνων ἕκαστον. αὐτοῦ δὲ τοῦ αἰσθητηρίου ἁπτομένου 
/ ὸ ] [ο ο αο λες ο) / ὸ»ὸ ./ - 

οὔτ᾽ ἐκεῖ οὔτ᾽ ἐνταῦθα γένοιτ᾽ ἂν αἴσθησις, οἷον εἴ τι σώμα 
Ν Ν αν, ἳ ω ὁἩ / Ἡ ο ϱ - 

τὸ λευκὸν ἐπὶ τοῦ ὄμματος θείη τὸ ἔσχατον. ᾗ καὶ δῆλον 
ὅτι ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσθητικόν. οὕτω γὰρ ἂν συµβαίνοι 
ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιτιθεμένων γὰρ ἐπὶ τὸ αἰσθητή- 

/ 

35 ριον οὐκ αἰσθάνεται, ἐπὶ δὲ τὴν σάρκα ἐπιτιθεμένων αἰσθά- 
η « . ς ς 

νεται ὥστε τὸ μεταξὺ τοῦ ἁπτικοῦ ἡ σάρξ. ἁπταὶ μὲν οὖν 
εἰσὶν αἱ διαφοραὶ τοῦ σώματος ᾗ σῶμα λέγω δὲ διαφορὰς 

οἹ Ν ο / . λ / Δ ς / Ν 

αἳ τὸ στοιχεῖα διορίζούσι, θερμὸν ψυχρον, ξηρὸν ὐγρόν, περὶ 
ὧν εἰρήκαμεν πρότερον ἐν τοῖς περὶ στοιχείων. τὸ δὲ αἰσθη- 

ο) ς / 

8ο τήριον αὐτῶν τὸ ἁπτικόν, καὶ ἐν ᾧ ἡ καλουμένη ἀφὴ ὑπάρ- 

χει πρώτῳ, τὸ δυνάµει τοιοῦτόν ἐστι μόριον' τὸ γὰρ αἰσθά- 
3 

424" νεσθαι πάσχειν τι ἐστίν' ὥστε τὸ ποιοῦν οἷον αὐτὸ ἐνεργείᾳ, 
Αα Αα - ντα / ο) 

τοιοῦτον ἐκεῖνο ποιεῖ δυνάµει ὄν. διὸ τοῦ ὁμοίως θερμοῦ καὶ 
ο] .] ] φ 

ψυχροῦ ἢ σκληροῦ καὶ μαλακοῦ οὐκ αἰσθανόμεθα, ἀλλὰ 
- ο Α { / η, 

τῶν ὑπερβολών, ὡς τῆς αἰσθήσεως οἷον µεσότητός τινος οὔσης 
ιο ” Γιο 

- / 

ς τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐναντιώσεως. καὶ διὰ τοῦτο κρίνει τὰ 
Ν / 

αἰσθητά. τὸ γὰρ µέσον κριτικόν' γίνεται γὰρ πρὸς ἑκάτερον . 
Αα Αα ” ο λ / 2 / 

αὐτῶν θάτερον τῶν ἄκρων' καὶ δεῖ ὥσπερ τὸ µέλλον αἰσθή- 
Α ς ο / 

σεσθαι λευκοῦ καὶ µέλανος µηδέτερον αὐτῶν εἶναι ἐνεργείᾳ, 



ΑΡΡΕΝΡΕΡΙΧ Α.- 

73ε Αρα) Ιεγκίοᾗ. 

1ν. 

Β, ΧΙ. 6 7- ΧΙΙ. 8 6. Ε. (οἱ. τοό τὸ. 

εἴρηται πρότερον 

ὅτι καὶ δι ὑμένος ἂν πάντων αἰσθανοίμεθα τών ἁπτῶν, κἂν 
εἰ λανθ / δ / ς / ΑΔ 3/ 4 Αα 3 

άνοι διείργων, ὁμοίως ἂν ἔχοιμεν ὥσπερ νῦν ἐν 

τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ ἀέρι δοκοῦμεν γὰρ αὐτῶν θιγγάνειν 
καὶ οὐθὲν εἶναι διὰ μέσου. ἀλλὰ διαφέρει τούτῳ τὰ ἁπτὰ τῶν ὁρα- 

Α [ή ε / . / . τῶν καὶ ψοφητικών, ὅτι ἐκείνων αἰσθανόμεθα τῷ 
τὸ μεταξὺ ποιεῖν τι ἡμᾶς, τῶν δ ἁπτώῶν οὐχ ὑπὸ τοῦ µε- 

λ 3 Αα ”’ Αα 

ταξὺ ἀλλ᾽ ἅμα τῷ μεταξύ, ὥσπερ οἱ διὼ τῆς ἀσπίδος πλη- 
/ - 

γέντες' οὐδὲ γὰρ ἡ ἀσπὶς πληγεῖσα ἐπάταξεν, ἀλλ᾽ ἅμα ἀμ- 
φοῖν συνέβη πληγῆναι. ὅλως ὃ ἔοικε καὶ ἡ σὰρξ καὶ ἡ γλὠώττα, 
ς ο η ν ϱ Δ Δ ”/ Δ Ν 3 µ 
ὡς ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ πρὸς τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοὴν καὶ 
ὄσφρησιν ἔχουσιν, οὕτως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσθητήριον ὥσ- 

περ ἐκείνων ἕκαστον. αὐτοῦ δὲ τοῦ αἰσθητηρίου ἁπτομένου 
“ ο 5ος Α / α) .ό Ἀ ”/ ”/ Ν ο) 

οὔτ᾽ ἐκεῖ οὐτ΄ ἐνταῦθα γένοστ᾽ (5ἱ6) ἂν αἴσθησις. οἷον εἴ τιςτὸσώμα 
Δ . 4 ο Ἡ / πα 9 Δ Αα 

τὸ λευκὸν ἐπὶ τοῦ ὄμματος θείη τὸ ἔσχατον. ᾗ καὶ δῆλον 
Ν ΔΝ κ Ώ εἰ / [4 λ Ἀ / 

ὅτι ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσθητικόν. οὕτω γὰρ ἂν συµβαίνοι 
ο γ/ 3 ῃ δν Ν . / 

ὕπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων' ἐπιτιθεμένου γὰρ ἐπὶ τὸ αἰσθητή- 
. ο) εν] λ λ / ε] / 3 / 

ριον οὐκ εσθανεται (519, ἐπὶ δὲ τὴν σάρκα ἐπιτιθεμένου αἰσθά- 
ι ” Ας ο ἁ / αν. Α 5 νεται' ὥστε μεταξὺ ἄρα τοῦ ἁπτικοῦ ἡ σάρξ. ἁπταὶ μὲν οὖν 

εἰσὶν αἱ διαφοραὶ τοῦ σώματος ᾗ σώμα λόγω δὲ διαφορὰς 
ο Α ο / Ν Ν λ Ν 

αἳ τὰ στοιχεῖα διορίζουσι' θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ξηρὸν καὶ 
ὑγρόν, περὶ ὧν εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ τῶν στοιχείων. τὸ δὲ 

αἰσθητήριον αὐτῶν τὸ ἁπτικόν, καὶ ἐν ᾧ ἡ καλουµένη ἀφὴ ὑπάρ- 
χει πρώτῳ, τὸ δυνάµει τοιοῦτόν ἐστι µόριον τὸ γὰρ αἰσθά- 

307 

5 

-- ο 

[5 

20 

: / ΕΝ οφ Ν ιν πλ / 
2 νεσθαι πασχειν τι εστιν ὥστε τὸ ποιουν οἷον αὐτὸ ἐνεργείᾳ, 25 

9) -” 3} α Δ / 3’ Δ ας ὁ / Αα 

τοιοῦτον ποιεῖ ἐκεῖνο τὸ δυνάµει ὄν. διὸ τοῦ ὁμοίως θερμοῦ ἢ 

ψυχροῦ ἢ σκληροῦ ἢ μαλακοῦ οὐκ αἰσθανόμεθα, ἀλλὰ 
απο - κ - η / / ῃ 

τῶν ὑπερβολών, ὡς ἂν τῆς αἰσθήσεως οἷον µεσότητός 
τινος οὔσης τῆς ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐναντιώσεως. καὶ διὰ τοῦτο 

κρίνει τὰ αἰσθητά. τὸ γὰρ µέσον κριτικόν᾿ γίνεται γὰρ πρὸς ὁ- 
ποτερονοῦν αὐτῶν θάτερον τῶν ἄκρων' καὶ δεῖ ὥσπερ τὸ µέλλον 

Α ε] { ΔΑ / / 9 ὦ / λευκοῦ αἰσθάνεσθαι ἢ µέλανος µηδέτερον εἶναι ἐνεργεία, 
’ 20---2 

3ο 



3ο8 ΑΕΙΦΤΟΤΙ/Ε’5 ΡΟΥΟΗΟΙ/ΟΟΥ. 

77ε Οζὔιαργ Τεαῖ. 

δυνάµει δ ἄμφω, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐπὶ τῆς 
6 ω / ΔΝ κ / ”/ .] ή 1 ω) 

ιο ἀφῆς μήτε θερμὸν µήτε ψυχρόν. ἔτι δ ὥσπερ ὁρατοῦ καὶ 
. / να ς ”/ ζ / Ν 4 . . Α- εὁ ἀοράτου ἦν πως ἡ ὄψις, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ τῶν ἀντι- 

κειμένων, οὕτω καὶ ἡ ἀφὴ τοῦ ἁπτοῦ καὶ ἀνάπτου' ἄναπτον 

δ) ἐστὶ τὀ τε μικρὰν ἔχον πάµπαν διαφορὰν τῶν ἁπτῶν, 
ῃ ο . / οἷον πέπονθεν ὁ αρ, καὶ τῶν ἁπτῶν αἱ ὑπερβολαί, ὥσπερ 

Ν / .. { Ν 9 ο) ε] /{ / 

15 τὼ Φθαρτικά. καθ ἑκάστην μὲν οὖν τῶν αἰσθήσεων εἴρηται 

τύπῳ. 

ΧΙΙ. Καθόλου δὲ περὶ πάσης αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὅτι ἡ 
λ »/ / 2 Ν Δ ο . α σοι / α 

μὲν αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τών αἰσθητών εἰδῶν ἄνευ τῆς 
4 Φ Γ α λ ω / μ) ω / α 
ὕλης, οἷον ὁ κηρὸς τοῦ δακτυλίου ἄνευ τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ 

Αα α Δ Ν ν Α Δ 

2ο χρυσοῦ δέχεται τὸ σημεῖον, λαμβάνει δὲ τὸ χρυσοῦν ἢ τὸ 
, ο ” 3 3 3 ϱ Ν Ἀ / ς / Ν 

“"χαλκοῦν σηµεῖον, ἆλλ. οὐχ 1 χρυσὸς ἢ χαλκός. ὁμοίως δὲ 

καὶ ἡ αἴσθησις ἑκάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρώμα ἢ χυμὸν ἢ 
ψόφον πάσχει, ἀλλ οὐχ ᾗ ἕκαστον ἐκείνων λέγεται, ἀλλ᾽ 
ρ / Ν ᾽ Α / ῃ / . ον . 
ᾗ τοιονδί, καὶ κατὰ τὸν λόγον. αἰσθητήριον δὲ πρῶτον ἐν 
Φ ς / / ”/ Δ ο ” / λ δ᾽ τἆ ἔτ 15 ᾧ ἡ τοιαύτη δύναμις. ἔστι μὲν οὖν ταὐτόν, τὸ δ εἶναι ἕτε- 

Ὁ  ρον' μέγεθος μὲν γὰρ ἄν τι εἴη τὸ αἰσθανόμενον' οὐ μὴν τό 

γε αἰσθητικῷ εἶναι, οὐδ ἡ αἴσθησις μέγεθός ἐστιν, ἀλλὰ λό- 
γος τι καὶ δύναµις ἐκείνου. φανερὸν ὃ ἐκ τούτων καὶ διὰ 

/ - 9 - .,. ἕ ν / κ . / τί ποτε τών αἰσθητών αἱ ὑπερβολαὶ φθείρουσι τὰ αἰσθητή- 

8ορια ἐὰν γὰρ ᾖ ἰσχυροτέρα τοῦ αἰσθητηρίου ἡ κίνησις, λύε- 
ς ’ ο 2 νε ς .”/ ϱ . ς ται ὁ λόγος, τοῦτο δ ἦν ἡ αἴσθησις, ὥσπερ καὶ ἡ συµ- 

φωνία καὶ ὃ τόνος κρουοµένων σφόδρα τών χορδών. καὶ διὰ 

τί ποτε τὰ φυτὰ οὐκ αἰσθάνεται, ἔχοντά τι µόριον Μψυχι- 

κὸν καὶ πάσχοντά τι ὑπὸ τῶν ἁπτῶν' καὶ γὰρ ψύχεται 
. 

424" καὶ θερμαίνεται αἴτιον γὰρ τὸ μὴ ἔχειν µεσότητα, μηδὲ 
/ ι Ν ο λ 5/ / Αα ε - ων Ν 

τοιαύτην ἀρχὴν οἷαν τὰ εἴδη δέχεσθαι τῶν αἰσθητῶν, ἀλλὰ 
/ Ν ο) 4“ α / η) ”/ . / ”/ πάσχειν μετὼ τῆς ὕλης. ἀπορήσειε ὃ ἄν τις εἰ πάθοι ἄν 

ος νο Αα Δ . / . ο) Αλ ς Ν / Ν τι ὑπ᾿ ὀσμῆς τὸ ἀδύνατον ὀσφρανθῆναι, ἢ ὑπὸ χρώματος τὸ 
5 μὴ δυνάµενον ἰδεῖν ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τών ἄλλων. εἰ δὲ 

Ας λ 3 ’ ν ” Ν ./ ε ] ΔΝ α 

τὸ ὀσφραντὸν ὀσμήη, εἴ τι ποιεῖ, τὴν ὄσφρησιν ἡ ὀσμὴ ποιεῖ. 
Ἀ Γ Αα 3 / ο Αα Σαλ / / αν 

:ὥστε τῶν ἀδυνάτων ὀσφρανθῆναι οὐθὲν οἷόν τε πάσχειν ὑπ᾽ 
ὀδμῆς' ὁ δ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων' οὐδὲ τῶν ὃδυ- 

Αα . : - ω ή 
νατῶν, ἀλλ) ᾗ αἰσθητικὸν ἕκαστον. ἅμα δὲ δῆλον καὶ οὕτως 



ΑΡΡΕΝΡΙΧ Α. ἳ 39ο 

71ε Αααομαῦ Ἰ2/ςἱ0. 

ἀλλὰ δυνάµει, οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων καὶ ἐπὶ τῆς 
δα ο ε λ / το »/ ο ς ϱ ν ἀφῆς μήτε θερμὸν µήτε ψυχρόν. ἔτι δ) ὥσπερ τοῦ τε ὁρατοῦ καὶ 
τοῦ ἀοράτου ἦν πως ἡ ὄψις, ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ἄλλαι τῶν ἀντι- 35 

. . Αα ο’ κειμένων, οὕτω καὶ ἡ ἀφὴ τοῦ ἁπτοῦ καὶ ἀνάπτου' ἄναπτον 
δὲ τό τε μικρὰν πάµπαν ἔχον διαφορὰν τών ἁπτών, 
οἷον πέπονθεν ὁ ἀήρ, καὶ αἱ ὑπερβολαὺ) τῶν ἁπτών, ὥσπερ 

τὰ Φθαρτικά. καθ ἑκάστην μὲν οὖν αἴσθησιν εἴρηται 
Ας ὁ π . ὡς ἐν τύπω εἰπεῖν. 4ο 

Καθόλου δὲ περὶ πάσης αἰσθήσεως δεῖ λαβεῖν ὅτι ἡ ρὶ πάσης αἰσθή 
μὲν αἴσθησίς ἐστι τὸ δεκτικὸν τῶν αἰσθητῶν ἄνευ τῆς 
[4 ο) . ο) [ο 

ὕλης, οἷον ὁ κηρὸς τοῦ δακτυλου (516) ἄνευ τοῦ σιδήρου καὶ τοῦ 
ς ο ϱ/ Ν δρ / ΑΝ α.. 4 χρυσοῦ δέχεται τὸ σημεῖον, λαμβάνει δὲ τὸ χαλκοῦν ἢ χρυ- Ὁ 

ο - . 3 ι ) ω Δ ΑΛ / ς / σοῦν σημῖον (510), ἀλλ, οὐχ ᾗ χαλκὸς ἢ χρυσός. ὁμοίως δὲ 5 
” ες / 6 ΔΝ ο Α Ἀ / ἈΛ λ καὶ ἡ αἴσθησις ἑκάστη ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρώμα ἢ ψόφον ἢ χυμὸν 

/ 2 ο . ας ὁ 2 / / 3 . 

πάσχει, ἀλλ, οὐχ Ἡ ἕκαστον ἐκείνων λέγεται, ἀλλ, 
9 / Δ ΔΝ λ / 2 / μ Α -α ᾗ τοιόνδε καὶ κατὰ τὸν λόγον. αἰσθητήριον δὲ πρώτον, ἐν 
νά ς / / ” λ αφ νο λε Δ . 9 ο 

ᾧ ἡ τοιαύτη δύναμι.. ἔστι μὲν οὖν τὸ αὐτό, τὸ δ᾽ εἶναι ἕτε- 
ρον' μέγεθος μὲν γὰρ ἄν τι εἴη τὸ αἰσθανόμενον οὐ μέντοι βο 
τό γε αἰσθητικῷ εἶναι ἢ αἰσθήσει µεγέθει ἐστὶν εἶναι, ἀλλὼ λό- 
γος τις καὶ δύναμις ἐκείνου. φανερὸν δ ἐκ τούτων καὶ διὰ 

τίποτε τών αἰσθητώόν αἱ ὑπερβολαὶ φθίρουσι (510) τὰς αἰσθήσεις' 
ἂν γὰρ ᾖ ἡ κίνησις ἰσχυροτέρα τοῦ αἰσθητηρίου, λύε- 

ς / . » 8 ” ς μη, ται ὁ λόγος, τοῦτο δ ἦν αἴσθησις, ὡσπερανεὶ ἡ συµφω- 56 
νία καὶ ὁ τόνος σφόδρα κρουοµένων τῶν χορδών. καὶ διὰ 
τί ποτε τὰ φυτὰ οὐκ αἰσθάνεται, ἔχοντά τι µόριον ψυχι- 

κὸν καὶ πάσχοντα ὑπὸ τών ἁπτών' καὶ γὰρ ψύχεται 
καὶ θερµενεται (510) ετιον (510) δὲ τὸ μὴ ἔχειν µεσότητα, μηδὲ 

τοιαύτην ἀρχήν, οἵαν τὰ εἴδη τῶν αἰσθητῶν δέχεσθαι, ἀλλὰ 6ο 
λ 4 3 μετὰ τῆς ὕλης πάσχειν. ἀπορήσειε ὃ ἄν τις, ἆρα πάθοι ἂν 

ΙΡ. λ Ν / α 

ὑπ' ὀσμῆς τὸ μὴ δυνάµενον ὀσφρανθῆναι, ἢ ὑπὸ χρώματος τὸ 

μὴ δυνάµενον ἰδεῖν' ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. εἰ ὃ ἡ 
3 α Αα 

ὀσμὴ τὸ ὀσφραντόν, εἴ τι ποιεῖ, τὴν ὄσφρησιν ποιεῖ ὀσμή. 
ὥστε οὐθὲν πάσχειν τῶν ἀδυνάτων ὀσφρανθῆναι. όρ 
ς 1] κ ϱ 9 Αα . π 

ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τών ἄλλων οὐδὲ τῶν δυ- 
7 . ΄ 

νατών, ἀλλ ᾗ αἰσθητικὸν ἕκαστον. ἅμα δὲ δῇλον καὶ οὕτως. 



310 ΑΕΙ5ΤΟΤΙΕ5 ΡΘΥΟΗΟΙΟΦΥ. 

71ε Ογιαγ 7ελ4. 

το οὔτε γὰρ φῶς καὶ σκότος οὔτε ψόφος οὔτε ὀσμὴ οὐδὲν ποιεῖ 
τὼ σώματα, ἀλλ ἐν οἷς ἐστίν, οἷον ἀὴρ ὁ μετὰ βροντῆς 

Ὁ' διίστησι τὸ ξυλον. ἀλλὰ τὸ ἁπτὰ καὶ οἱ χυμοὶ ποιοῦσιν' εἰ 
γὰρ µή, ὑπὸ τίνος ἂν πάσχοι τὸ ἄψυχα καὶ ἀλλοιοῖτο; 
ἀρ᾽ οὖν κἀκεῖνα ποιήσει; ἢ οὐ πᾶν σώμα παθητικὸν ὑπ ὀσμῆς 

15 καὶ ψόφου' καὶ τὰ πάσχοντα ἀόριστα, καὶ οὐ μένει, οἷον 
δι ας ΔΝ [ζά / / ήν 2 Ν ε, ο] αἡρ᾽ ὄζει γὰρ ὥσπερ παθών τι. τί οὖν ἐστὶ τὸ ὀσμᾶσθαι 

παρὰ τὸ πάσχειν τι; ἢ τὸ μὲν ὀσμᾶσθαι αἰσθάνεσθαι, ὁ 
.] β” 

δ' ἀὴρ παθὼν ταχέως αἰσθητὸς γίνεται. 



ΑΡΡΕΝΡΙΣΧ Α. 311 

11ε Αῑὑίοπα] Ἰλίρη. 

--- ἀλλ) ἐν οἷς ἐστί, οἷον ἀὴρ ὁ ως τῆς ας 
σε τὸ ξύλο». ἀλλὰ δὲ τὰ ἁπτὰ καὶ οἱ  χυμοὺ ποιοῦσιν' εὖ Το 

ρα κἀκεῖνα ποιεῖ; ἢ οὐ πᾶν σῶμα παθητικὸν ὗ ὑπ) ὀσμῆς 
καὶ ψόφου' καὶ τὰ πάσχοντα ἀόριστα, καὶ οὐ μένει, οἷον 
ἀήρ' ὄζει γὰρ ὡς παθών τι. τί οὖν ἐστὶ τὸ ὀσμᾶσθαι 

αρὰ τὸ πάσχειν τι; ἢ τὸ μὲν ὀσμᾶσθαι καὶ αἰσθάνεσθαι, ὁ 75 

δ ἀἡρ παθὼν τοῦτο τοχὸ αἰσθητὸς «γίγνεται. 
| ᾿Αριστοτέλους περὶ ψυχῆς Τ'. 



ΑΡΡΕΝΡΙΣΧ Ε. 

ΑΕΙΣΤΟΤΙΕ’5 ΡΙΑΙΟαύΕ ΕύΡΕΜΌΟΝ. 

ΤΗΕ {ο]]ονήηρ Ῥα5ρασες ατε ουχ οἨ]εῖ 5ουτοες οἱ Ιη{οτππαίίοη τεδρεοίίης Απριο(]ε᾿ς 

Ρ5Υε]ο]ορίοα] Ὠϊα]οσιε Ἐπάεπιι. ΤΠΕΥ ατα ρηπίεά {η {λε 6απηε οχᾶςτ α5 (μαί η 
υυηίοἩ {Πεγ ατα οο]]εοίθά ἵπ {πε Ῥετ]ῃ Ασαάεπιγ Ἐάῑίου οἱ Ατὶςίοί]ε'ς Ἰλοείς. Έοτ 
8οπης αοσοιπί οἱ {ο Ρτοῦαβ]ε σοµχςε οἱ {πε ατραπιεηί 5εᾳ ΒεΓπαγς, Οἱ ὨὈίαίορε αἶεν 

“Αγδίοίεζες, εερεςῖα]Ιγ Ρρ. 2ἵ---27. 

1. (σγο ἄε ΙΟυ]μαί. 1. 25: Ουσϊά ) δἰπσυ]ατί νἱτ Ἰηρεπίο 
Ατϊςίοίΐε]ες εί ραεπε ἀῑνίπο ἵρδεπε οιΓαῖ αηΏ αἷίος νυ]ί ειταΓε, αμ πῃ 

ου δίε Ἑμάσπιαπι Ονρπίαπι {απ ίατεπα 5η απῃ Πέετ {η Μασεάοπίαπη 
{αοἰεηίειη Ῥ]ετας νεηίςδε, ᾳάαε εΓαξ αΓΏ8 ἵπ ΤΠεβδαΠα {μπι αᾱ- 
πιοάΙπῃ ποΡί]{5, αΏ ΑἹεχαπάτο αιίαοπι {γίαππο, ογαάε]Ι ἁοπιϊπαξα 

ἴεπεραίιτ. Τη εο ἰσίέαγ ορρίἀο Ίία σταν!ίει αεσταπι Ἐπάεπιαπα - 

{ασε πέ οπΊπα5 πιεάϊοῖ ἀἰπάετεπί,. Ἐ{ νίδαπι ἵπ αὐΙεῖε ερτερία. 

{αοῖς Ίανεπεπι ἀϊοετα {οτο αὲ Ρετργενί οοπνα]εδοετεί ραμοΐδαιε 

ἄῑερις Ἱπίεπίαταπι Αἱοχαπάταπι ἵγταπησπῃ, ἵρδαπι απίεπι Επ- 
ἀεπιάπ ααἰπαιεηπίο Ῥοδί ἁοπιαπι «55ε ταεάαταπ, Αίαιε ἵτα 
αι]άεπα ρτίπια 5ίαζίπι δοηϊΡίς Ατὶκίοίε]ες οοηδεομία εἰ εοπνα]αῖδ5α 
Ἐπάεπιαπῃ οἳ αὐ αχοτίς {Γαἰτῖρις Ἱπέετίεσξαπη ἔγταππΗπι,. ΟυΙπίο 
Δυ{εΠ 4ΠΠΟ εχειηίε οΙΠΙ ε55εί 5ρες εχ Ι]]ο δοπιπίο ἵπ Ογρταπι 
Παπ εκ «οἰοϊ]ία «55ο τοά(ίιταπῃ, Ρτοε]απίεπι επι αἆ ΘΥγταςιδ88 
οσοἰάϊδ5δε. Ἐκ απο ἵέα Π]ιά δοπιηίαπα ο55ε ἱπίεγρτείαίαπι μὲ ουπῃ 
απίπια5 Ετιάεπαϊ ο οο{ροτε εχοεβδεΠῖξ, ἔαπι ἁοπιαπα τενεγείσα 
ν]άδαίι, αἱ 

2. Ὠανίά Ῥγοίερ. {η Αγ. ζαΐρς. Ρ. 243 1Ο: τῶν δὲ συνταγµα- 
τικών τὰ μὲν εἶσιν αὐτοπρόσωπα ἃ καὶ ἀκροαματικὰ λέγονται, τὰ 

δὲ διαλογικά, ἃ καὶ ἐξωτερικὰ λέγονται...ἔγραψε δὲ καὶ πρὸς 
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ἄνεπιτηδείους πρὸς Φφιλοσοφίαν τὰ διαλογικά...κατασκευάζων δὲ 

τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς κἀν τοῖς ἀκροαματικοῖς δι ἀναγκα- 
στικῶν λόγων κατασκευάδει, ἐν δὲ τοῖς διαλογικοῖς διὼ πιθανών 
εἰκότως. φησὶ γὰρ ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς ἀκροαματικοῖς ὅτι ἡ ψυχἠ 

ἄφθαρτον' εἰ γὰρ ἦν φθαρτή, ἔδει μάλιστα αὐτὴν φθείρεσθαι ὗπο 

τοῦ ἐν τῷ γήραᾳ ἀμαυροῦσθαι, τότε δὲ ἀκμάζει τοῦ σώματος παρακ- 
µάσαντος' ὥσπερ οὖν παρακμάζει ὅτε τὸ σώμα ἀκμάζει' τὸ δὲ ὅτε 
δεῖ φθείρεσθαι ἀκμάζον ἄφθαρτον ἡ ψυχὴ ἄρα ἄφθαρτός ἐστι. 
καὶ οὕτως μὲν ἐν τοῖς ἀκροαματικοῖς' ἐν δὲ τοῖς διαλογικοῖς φησὶν 

οὕτως, ὅτι ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπειδὴ αὐτοφυώς πάντες οἱ ἄνθρωποι 
καὶ σπένδοµεν χοὰς τοῖς κατοιχοµένοις καὶ ὄμνυμεν κατ αὐτῶν, 

οὐδεὶς δὲ τῷ μηδαμῆ μηδαμώς ὄντι σπένδει ποτὲ ἢ ὄμνυσι κατ᾽ 
αὐτοῦ. ὁ δὲ Αλέξανδρος ἄλλην διαφορὰν λέγει τῶν ἀκροαματικῶν 
πρὸς τὰ διαλογικά, ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἀκροαματικοῖς τὼ δοκοῦντα 
αὐτῷ λέγει καὶ τὰ ἀληθῆ, ἐν δὲ τοῖς διαλογικοῖς τὰ ἄλλοις 

'δοκοῦντα τὰ ψευδῆ...τοῦτο δὲ εἶπεν ᾿Αλέξανδρος ἐπειδὴ τὴν λο- 

ηικὴν ψυχὴν βούλεται φθαρτὴν εἶναι, ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς 
διαλοηγικοῖς μάλιστα δοκεῖ κηρύττειν τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς. 

ἵνα οὖν μὴ σχῇ ἐλέγχοντα τὸν ᾿Αριστοτέλην, διὰ τοῦτο εἶπε 
ποιαύτην διαφοράν. 

7 είν. ἄε 4Πήπα (ΟΡΡ. εᾱ. Ψεπεί. 1534, Γ. 9Ο’, {. Π. Ρ. 196, 
21, Ρρεηςε]): καὶ οἱ λόγοι δὲ οὓς ἠρώτησε (Ρ]αΐο ἵπ {λε Ῥ]μαςάο) 

περὶ ψυχὴς ἀθανασίας εἰς τὸν νοῦν ἀνάγονται σχεδόν τι οἱ πλεῖ- 

στοι καὶ ἐμβριθέστατοι, ὅ τε ἐκ τῆς αὐτοκινησίας' ἐδείχθη γὰρ ὡς 
ἀυτοκίνητος µόνος ὁ νοῦς, εἰ τὴν κίνησιν ἀντὶ τῆς ἐνεῤγείας νοοί- 
ημεν' καὶ ὁ τὰς µαθήσεις ἀναμνήσεις εἶναι λαμβάνων καὶ ὁ τὴν 
πρὸς τὲν θεὸν ὁμοιότητα. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοὺς ἀξιοπιστοτέρους 

δοκοῦντας οὐ χαλεπώς ἄν τις τῷ νῷ προσβιβάσειεν. ὥσπερ γε 

καὶ τῶν ὑπ ᾿Αριστοτέλους ἐξειργασμένων ἐν τῷ Εὐδήμῳ. ἐξ ὧν 
δῇλον ὅτι καὶ Πλάτων τὸν νοῦν ἀθάνατον µόνον ὑπολαμβάνει. 

τα. Ζγουµς  Πἰα. Τήμ. Υ. Ρ. 335. (ρ. 823 9ε]η.): τὴν 
ψυχὴν τῷ σώματι συνῆψεν ἀμέσως πάντα τὰ περὶ καθόδου ψυχῆς 

ὑπεκτεμῶν προβλήµατα...ἀλλ᾽ οὐδὲ τὰ μετὰ τὴν έξοδον αὐτῆς ἐν 
τούτοις παραδώσει...ὅτι φήσω τὸ πρέπον διασώδει τῇ τοῦ δια- 
λόγου προθέσει καὶ τῆς περὶ ψυχῆς θεωρίας ὅσον Φφυσικὸν ἐν 
τούτοις παραλαμβάνει τὴν πρὸς τὸ σώμα τῆς ψυχῆς ὁμιλίαν 

παραδίδου. ὃ δὴ καὶ ᾿Δριστοτέλης ζηλώσας ἐν τῇ περὶ ψυχῆς 

πραγµατείᾳ φυσικῶς αὐτὴν µεταχειριζόµενος οὔτε περὶ καθόδου 
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ψυχῆς οὔδε περὶ λήξεων ἐμνημόνευσεν, ἀλλ) ἐν τοῖς διαλόψοις 
χωρὶς ἐπραγματεύσατο περὶ αὐτῶν καὶ τὸν προηγούμενον κατε- 
βάλλετο λόγον. 

4. 7ου ὧν }/αί. Αη. (2ης, ΧΙΙ.) αῤμά. {{α{/2 οῤίοίζᾳς. 

Λοπι. ἵ. ΠΠ. Ῥοπι. 1842, Ῥ. 705: λέγει δὲ καὶ ὁ δαιµόνιος ᾿Αρι- 
στοτέλης αἰτίαν δι ἣν ἐκεῖθεν μὲν ἰοῦσα ἡ ψυχὴ δεῦρο ἐπιλάνθεται 

τών ἐκεῖ θεαµάτων, ἐντεῦθεν δὲ ἐξιοῦσα µέμνηται ἐκεῖ τῶν ἐνταῦθα 
παθηµάτων. καὶ ἀποδεικτέον τοῦ λόγου φησὶ γὰρ οὖν καὶ αὐ- 

τὸς ἐκ μὲν ὑγείας εἰς νόσον ὁδεύοντας λήθην ἴσχειν τινὰς καὶ 
αὐτών τῶν γραμμάτων ὧν ἐμεμαθηκεισαν, ἐκ νόσου δὲ εἰς ὑγείαν 
ἐόντα µηδένα πώποτε τοῦτο πάσχειν' ἐοικέναι δὲ τὴν μὲν ἄνευ 
σώματος ζωὴν ταῖς ψυχαῖς κατὰ φύσιν οὖσαν [ὑγείᾳ, νόσῳ δὲ τὴν 

ἐν σώματι. ὕθεν] σηµαίνει τὰς μὲν ἐκεῖθεν ἰούσας ἐπιλανθάνεσθαι 
τών ἐκεῖ, τὼς δὲ ἐντεῦθεν ἐκεῖσε τών ἐνταῦθα διαμνηµονείειν. 

5. «Λος εοηίγα κα 2είας. 4 (15) 78: Οιαπίο 
εἴρο {ο πιεις νεγίαίίααε ν]οϊπίμς ἆε Ποπιίπαπῃ σεπεταβοπε 
5επδετιηί 4μο8 Οοετο ἵπ εχίτεπιϊς ρατῆρις Ἡοτίεηκίϊ Ὠἱα]ορί 
νε]ιί ἴρδα τεΓιπῃ ενἰἀεηίία ἀοοείι5δ οοπιριδαδαιε οΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΕ. 

παπι ουπι πηπ]ία αας νἰάεπιας εὲ σεππίτηις ἆς Ἱοππίπαπι ναπῖταεα 

θἴαιε {ε]εΙ{αίε ἀῑχίδεεί, εκ ααἷθις Ἡυπιαπας, παπί, νῖέας εττοτίθις 
εί αετυπιπίς Πί υ{ ἱπίετάωπῃ νείετες 1 5ίνε ναίες δῖνε ἵπ δαοτίς 

ἱπ]Είδᾳ πε {γαάεπαᾶ(ς ἀἁϊῑνίπαε πιεπ{ί5 Ἱπίετρτείες, αυῖ πο ο) αἰίααᾶ 

5οε]εία 5αδεερία ἵπ νυἱία 5μρετίοτε Ῥοεπαγυπι Ἱπεπάαταπῃ «αι5δα 
πα{ο5 ε55ε ἀἰχειαπί, α]αμίά ν]άΐδ5ε νιάαεαπίέασ νεταππα πε δίὲ Π]αά 

ααοά εδ αραιά Ατὶσίοίε]επι, 5ἰπ]ῖ πο αΠεοίος ε5σε 5αρρ]ϊοίο 
Δίαπε εο5 απί αἁοπάαπι οευπῃ ἵπ ρταεάοπαπι Ἐλτγαδεοταπι πιαπα5 
ἱπείάϊδδεηί, εταἁεΠίαίε εχςορίίαία πεςαραπίας, αµοταπῃ οοΓροα 
νῖνα ουπῃ ππογία5, αἆνεισα αἀνειδίς αοοοπιπιοάαία απαπῃ αγἲὶδδίΠιΕ 
εοἱΙραραπίις: δίο Ποδίτοδ αΠίΠΙο5 οµπῃ οοτροσίρα5 ιἴ νίνος οιπῃ 
πιογία{5 6556 οοπ]αΠςοῖος, 

6. «δεᾖοί. (Ον εβίοαο{ εί αὐ) {π Πα. Λαεα: (ρ. 111), Ρ. 165 

(ΕΙποΚκΠ) : ὅτι δὲ δεῖ τι καὶ ὅλον γένος ἀνθρώπων εἶναι οὕτω 
τρεφόµενον δηλοῖ καὶ ὁ τῇδε ταῖς ἡλιακαῖς ἀκτῖσι µόναις τρεφό- 
µενος, ὃν ἱστόρησεν ᾿Αριστοτέλης ἰδὼν αὐτός. 

Φολοί. αὖ ααὶ εαει (ο, Ρ. 203: εἰ ἐνταῦθα ἱστόρησεν 
᾿Δριστοτέλης ἄνθραπον αὔπνον καὶ µόνῳ τῷ ἡλιοειδεῖ τρεφόµενον 
ἄέρι, τί χρὴ περὶ τῶν ἐκεῖ οἴεσθαι ; 

7. ΡΑμαγε. ση. εοπυ, δ, 9, 3: τὴν δὲ Τέμωνος ἐν Ἐιλικίᾳ 
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τηθὴν ᾿Αριστοτέλης ἱστόρηκε φωλεύειν τοῦ ἔτους ἑκάστου δύο 
μήνας, μηδενὶ πλὴν µόνῳ τῷ ἀναπνεῖν ὅτι ζῆ διάδηλον οὖσαν. 

8. Ον μῤίοαον. ὑμ ῬΛαείοη., Ρ. 22 (Ἐϊποκ]): καὶ ὁ μὲν Ἡρό- 

κλος βούλεται τὰ οὐράνια ὄψιν µόνον καὶ ἀκοὴν ἔχειν καθάπερ καὶ 

᾿Αριστοτέλης' µόνας γὰρ τῶν αἰσθήσεων ἐκείνας ἔχει τὰς πρὸς τὸ 
εὖ εἶναι συµβαλλομένας, οὐ μὴν τὰς πρὸς τὸ εἶναι, αἱ δὲ ἄλλαι 
αἰσθήσεις πρὸς τὸ εἶναι συμβάλλονται. καὶ ὁ ποιητὴς δὲ μαρτυρεῖ 
τούτοις λέγων, “ηἔλιος, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ πάντ᾽ ἐπακούεις ὡς 
ἂν ὄψιν µόνην καὶ ἀκοὴν αὐτών ἐχόντων' καὶ ὅτι αὗται µάλιστα 

αἱ αἰσθήσεις ἐν τῷ ἐνεργεῖν μᾶλλον «γινώσκουσιν ἥπερ ἐν τῷ 
πάσχειν καὶ οἰκειότεραι αὗται αὐτοῖς ὡς ἀναλλοιώτοι». ὁ δέ γε 
Δαμάσκιος καὶ τὰς ἄλλας αἰσθήσεις βούλεται αὐτὰ ἔχειν. 

ο. «Β/μίαγεᾖ. (οηφοίαί. αἲ «4βοᾖ/. 27: πολλοῖς γὰρ καὶ σοφοῖς 
ἀνδράσιν, ὥς φησι Ἰράντωρ, οὐ νῦν ἀλλὰ πάλαι κέκλαυσται 

τἀνθρώπινα τιµωρίαν ἠἡγουμένοις εἶναι τὸν βίον καὶ ἀρχὴν τὸ 
"γενέσθαι ἄνθρωπον συμφορὰν τὴν µεηγίστην. τοῦτο δέ φησιν 

᾿Αριστοτέλης καὶ τὸν Σείληνον συλληφθέντα τῷ Μίδα ἀποφή- 
νασθαι. βέλτιον δ αὐτὰς τὰς τοῦ Φιλοσόφου λέξεις παρα- 
θέσθαι. φησὶ δ ἐν τῷ Εὐδήμῳ ἐπιγραφομένῳ ἢ περὶ ψυχῆς 
ταυτύ “διὸ περώσι κράτιστα καὶ µακαριστότατα. καὶ πρὺς τῷ 
µακαρίους καὶ εὐδαίμονας εἶναι τοὺς τετελευτηκότας νοµίζοµεν καὶ 

τὸ ψεύσασθαί τι κατ αὐτῶν καὶ τὸ βλασφημεῖν οὐχ ὅσιον 
ὡς κατὰ βελτιόνων καὶ κρειττόνων ἤδη «γεγονότων. καὶ ταῦθ᾽ 

οὕτως ἀρχαῖα καὶ παλαιὰὼ διατελεῖ νενομισµένα παρ ἡμῖν, ὥστε 
τὸ παράπαν οὐδεὶς οἶδεν οὔτε τοῦ χρόνου τὴν ἀρχὴν οὔτε τὸν 
θέντα πρὠτον, ἀλλὰ τὸν ἄπειρον αἰώνα τυγχάνουσι διὼ τέλους 
οὕτω κνενοµικότε.. πρὸς δὲ δὴ τούτοις διὼ στόματος ὂν τοῖς 
ἀνθρώποις ὁρᾷς ὡς ἐκ πολλών ἐτών καὶ παλαιοῦ χρόνου περιφέ- 
Ρεται θρυλούμενον---τί τοῦτ΄; ἔφη. κἀκεῖνος ὑπολαβών' ὡς ἄρα 

μὴ γίνεσθαι μὲν, ἔφη, ἄριστον πάντων, τὸ δὲ τεθνάναι τοῦ ζῆν 

ἐστὶ κρεῖττον. καὶ πολλοῖς οὕτω παρὰ τοῦ δαιµονίου µεμαρ- 
τύρηται. τοῦτο μὲν ἐκείνῳ τῷ Μίδα λέγουσι δήπου μετὸ τὴν 
θήραν ὡς ἔλαβε 'τὸν Σείληνὸν διερωτώντι καὶ πυνθανοµένῳ τί 
ποτέ ἐστι τὸ βέλτιον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώ- 
τατον, τὸ μὲν πρώτον οὐδὲν ἐθέλειν εἰπεῖν ἀλλὰ σιωπᾶν ἀρρήτως' 
ἐπειδὴ δέ ποτε μόλις πᾶσαν μηχανὴν μηχανώµενος προσηγάγετο 

φθέγξασθαι τι πρὸς αὐτόν, οὕτως ἀνακαγχάζοντα εἰπεῖν Δαί- 
µονος ἐπιπόνου καὶ Τύχης χαλεπῆς ἐφήμερον σπέρμα, τί µε 
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/ / κ κ των ”/ μ α ει] 3 / 8 . 

βιάζεσθε λέγειν ἃ ὑμῖν ἄρειον μὴ γνῶναι; μετ ἀγνοίας γὰρ τῶν 
οἰκείων κακών ἀλυπότατος ὁ βίος. ἀνθρώποις δὲ πάµπαν οὐκ ἔστι 
γενέσθαι τὸ πάντων ἄριστον οὐδὲ μετασχεῖν τῆς τοῦ βελτίστου 
φόσεως' ἄριστον ἄρα πᾶσι καὶ πάσαις τὸ μὴ γενέσθαι τὸ μέντοι 

Αα ΔΝ - α Δ μετὰ τοῦτο καὶ τὸ πρῶτον τῶν ἄλλων ἀνυστόν, δεύτερον δέ, τὸ 
γενοµένους ἀποθανεῖν ὡς τάχιστα. δῆλον οὖν ὡς οὔσης κρείττονος 

τῆς ἐν τῷ τεθνάναι διαγωγῆς ἢ τῆς ἐν τῷ ζῆν οὕτως ἀπεφήνατο. 
1Ο. 41ο. ΑΙοβος {η «47. ἄε «41. 1 (ο. 4 1π.) εᾱ. Ψεπ. 1535, 

{ Ε. 1" «ηβ.: µεμψάμενος ὁ ᾿Αριστοτέλης κοινώς τοὺς περὶ ψυχῆς 

ἅπαντας εἰπόντας ὅτι μηδὲν περὶ τοῦ δεξοµένου αὐτὴν σώματος 
διελέχθησαν...οἰκείως ἀκόλουθον τούτοις περὶ ψνχῆς δόξαν συν- 
/ ) Ψ 4 / . / ᾳ 3 ς »/ ὸ άπτει. εἰς ταὐτὸ γάρ τινες ἀποβλέψαντες ὅτι οὐχ ὡς ἔτυχε τ 

Αα ο . Φ Ν ς 

σώμα ψυχῆς μετέχει, ἀλλὰ δεῖ τοιᾶσδε κράσεως, ὥσπερ καὶ ἡ 
ἁρμονία οὐχ ὡς ἔτυχε τῶν χορδών ἐχουσών γίνεται, ἀλλὰ δεῖ 
τοσῆσδε τάσεως, ἐνόμισαν καὶ τὴν ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι τοῦ 
σώματος καὶ πρὸς τοὺς διαφόρους τοῦ σώματος ἁρμονίας τὰ διά- 

»/ [ο [ο 5 ’ νά Ε] / Ν / Φορα εἴδη τῶν ψυχών εἶναι. ταύτην οὖν ἐκτίθεται τὴν δόξαν καὶ 
διελέγχει. καὶ τέως μὲν αὐτὴν τὴν δόξαν µόνην ἐν τούτοις ἱστορεῖ, 
μετ ὀλίγα δὲ καὶ τοὺς λόγους δι ὧν εἰς ταύτην ἐκεῖνοι τὴν δόξαν 
ς / / ”/ μ αν οφ 2/ δν / 3 2 ὑπήχθησαν τίθησιν. ἤδη δε καὶ ἐν ἄλλοις πρὸς ταύτην ἀντεῖπεν 

τὴν δόξαν, λέγω δὴ ἐν τῷ Ἑὐδήμῳ διαλόγῳ, καὶ πρὸ αὐτοῦ ὁ 
Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι πέντε τισὶ κέχρηται ἐπιχειρήμασι πρὸς 

/ ] / λ δό { Ῥ ν λ 9 ς / 

ταύτην ἐνιστάμενος τὴν δόξαν...({. Β. αι’) αὗται μὲν οὖν αἱ πέντε 
ε / ς / / λ ωσάν ς ψ 
ἐπιχειρήσεις αἱ Πλάτωνος. κέχρηται δὲ καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αριστο- 

/ ς / . εν) ωὸ 2 / [ο] / / 2 

τέλης ὡς ἤδη εἶπον ἐν τῷ Εὐδήμῳ τῷ διαλὀγῳ δύο ἐπιχειρή- 
/ ο - 4 ο) 

σεσι ταύταις, μιῷ μὲν οὕτως τῇ ἁρμονία, Φησίν, ἔστι τι 

ἐναντίον ἡ ἀναρμοστία' τῇ δὲ ψυχῇ οὐδὲν ἐναντίον. οὐκ ἄρα ἡ 
Ν 4 / } / ./ δ᾽ ”/ μ ο 9 

«ψυχὴ ἁρμονία ἐστίν. εἴποι ὃ ἄν τις πρὸς τοῦτο (αἴξ Αἰεκαπάςετ) 
ὅτι τῇ ἁρμονίᾳ ἐναντίον οὐκ ἔστι κυρίως ἐναντίον ἀλλὰ στέ- 
ρησις ἀόριστος' καὶ τῇ ψυχῇ δ' ὡς εἴδει τινι οὔσῃ ἔστι τι ἄντι- 
Κείµενον ἀόριστον, καὶ ὥσπερ ἐκεῖ Φαμὲν τὴν τοιάνδε ἁρμονίαν 
μεταβάλλειν εἰς τὴν ἀναρμοστίαν, οὕτω καὶ τὴν τοιάνδε στέρησιν 

µεταβάλλειν εἰς ψυχήν' δευτέρᾳ δέ τῇ ἁρμονία, φησί, τοῦ σώ- 
-ματος ἐναντίον ἐστὶν ἡ ἀναρμοστία τοῦ σώματος, ἀναρμοστία δὲ 
'τοῦ ἐμψύχου σώματος νόσος καὶ ασθένεια καὶ αἶσχος' ὧν τὸ μὲν 
ἀσυμμετρία τῶν στοιχείων ἡ νόσος, τὸ δὲ τών ὁμοιομερών ἡ 

«ἀσθένεια, τὸ δὲ τῶν ὀργανικών τὸ αἴσχος. εὖ τοίνυν ἡ ἀναρμοστία 
νόσος καὶ ἀσθένεια, καὶ αἴσχος, ἡ ἁρμονία ἄρα ὑγίεια καὶ ἰσχὺς καὶ 
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. κάλλο.. ψυχὴ δὲ οὐδέν ἐστι τούτων οὔτε ὑγίεια φημὶ οὔτε ἰσχὺς 
οὔτε κάλλος ψυχἠν γὰρ εἶχε καὶ ὁ Θερσίτης αἴσχιστος ὤν. οὐκ 
ἄρα ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἁρμονία. καὶ ταῦτα μὲν ἐν ἐκείνοις. ἐνταῦθα 
δὲ τέσσαρσι κέχρηται ἐπιχειρήσεσιν ἀνασκευαστικαῖς τῆς δόξης 

-παύτης, ὧν τὸ τρίτον ἐστὶ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ Εὐδήμῳ δεύτερον... 
 ,ε. 2), “ ἁρμόζει δὲ μᾶλλον καθ ὑπιείας λέγειν ἁρμονίαν καὶ 

-.. ὅλως τῶν σωματικών ἀρετών ἢ κατὰ ψυχῆς”: τοῦτο τρίτον ἐπιχεί- 
ρημα. ἐστὶ δὲ τὸ δεύτερον τῶν ἐν τῷ Εὐδήμῳ. ὅτι δὲ ἁρμονία ἡ 

ὑγίεια ἔδειξεν ἐν ἐκείνοις ἐκ τοῦ ἐναντίου τῆς νόσου. εἴπομεν δὲ 

ἀνωτέρω τὴν ἀγωγὴν τοῦ συλλογισμοῦ. 

ου οοηῤῥίοης, {. 14” (εᾱ. Ψεπ. Α]ά. 1527), Ρ. 53, Παγάιοκ: ἐν 
-.. κοιῴ δὲ φινοµένους λόγους τοὺς συµµέτρως καὶ τοῖς πολλοῖς 

ἠρωτημένους καλεῖ, αἰνιττόμενος μὲν ἴσως καὶ τοὺς ἐν Φαίδωνι, 

λέγων δὲ καὶ τοὺς ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ διαλόγῳ τῷ Εὐδήμῳ γραφέντας 
ἐλεγκτικοὺς τῆς ἁρμονίας. 

7 πευιζοίίως αἲε «41. Γ. 7οἳ ({. ΤΠ. Ρ. 54, 3 3Ρρεηρ.): καὶ ἄλλη δέ 

τις δόξα παραδέδοται περὶ ψυχῆς πιθανὴ μὲν οὐδεμιᾶς ἧσσον τῶν 
λεγομένων, δεδωκυῖα δὲ εὐθύνας καὶ ἐξητασμένη καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς 
λόγοις καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις. λέγουσι γάρ τινες αὐτὴν ἁρμονίαν καὶ 

γὰρ τὴν ἁρμονίαν κρᾶσιν καὶ σύνθεσιν τῶν ἐναντίων εἶναι καὶ τὸ 
σώμα συγκεῖσθαι ἐξ ἐναντίων. τὴν οὖν τἀναντία ταῦτα εἰς συµ- 

 φωνίαν ἄγουσαν καὶ ἁρμόζουσαν, θερμὰὸ λέγω καὶ ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ 
καὶ ξηρὰ καὶ σκληρὰ καὶ μαλακὰ καὶ ὅσαι ἄλλαι ἐναντιώσεις τῶν 

πρώτων σωμάτων, οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ τὴν ψυχήν, ὥσπερ καὶ ἡ τῶν 

φθόγγων ἁρμονία τὸ βαρὺ καὶ τὸ ὀξὺ συναρµόζει. πιθανότητα 

μὲν οὖν ὁ λόγος ἔχει, διελήλεγκται δὲ πολλαχῇ καὶ ὑπ ᾿Αριστοτέ- 

λους καὶ ὑπὸ Πλάτωνος. καὶ γὰρ ὅτι τὸ μὲν πρῶτον τοῦ σώματος, 
τούτεστιν ἡ ψυχή, ἁρμονία δέ ὕστερον' καὶ ὅτι τὸ μὲν ἄρχει καὶ 
ἐπιστατεῖ τῷ σώματι καὶ μάχεται πολλάκις, ἁρμονία δὲ οὐ µά- 
χεται τοῖς ἧρμοσμένοις καὶ ὅτι τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον ἁρμονία μὲν 
δέχεται, ψυχὴ δὲ οὔ. καὶ ὡς ἁρμονία μὲν σωζοµένη οὐ προσίεται 
ἀναρμοστίαν, ψυχὴ δὲ κακίαν προσίεται' καὶ ὅτι εἴπερ τοῦ σώ- 
µατος ἡ ἀναρμοστία νόσος ἐστὶν ἢ αἶσχος ἢ ἀσθένεια, ἡ ἁρμονία 

τοῦ σώματος κάλλος ἂν εἴη καὶ ἡγίεια καὶ δύναμις ἀλλ᾽ οὐ ψυχή, 

ταῦτα μὲν ἅπαντα εἴρηται ὑπὸ τών φιλοσόφων ἐν ἄλλοις ἃ δὲ νῦν 
ον Αριστοτέλης φησὶ τοιαῦτα ἐστιν...ὅτι μὲν οὖν οἱ λέγοντες ἁρμο- 
ο γίαν τὴν ψυχὴν οὔτε ἐγγὺς ἄγαν οὔτε πόρρω τῆς ἀληθείας βάλλειν 

ἂν δόξειαν, καὶ ἐκ τῶν νῦν εἰρημένων καὶ ἐκ τῶν ἐν ἄλλοις δῆλόν 
ἐστιν. 
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Ο0 ίσα. υε! γουί, εείορ. «δελοῦ. η ὨΛαεάίση. Ῥ. 142, 1 {εἀ. 
ΕΙπεΚκΗ, Ηεἰ]ρτ, 1847): ὅτι ὁ ᾿Δριστοτέλης ἐν τῷ Εὐδήμῳ οὕτως 
ἐπιχειρεῖ τῇ ἁρμονίᾳ ἐναντίον ἐστιν ἡ ἀναρμοστία, τῇ δὲ ψυχῇ 
οὐδὲν ἐναντίον' οὐσία φγάρ' καὶ τὸ συµπέρασµα δῆλον. ἔτι, εἰ 
ἀναρμοστία τών στοιχείων τοῦ ζῴου νόσος, ἡ ἁρμονία εἴη ἂν ὑγίεια 

αλλ οὐχὶ ψυχή. 16. Ρ. 142, δ: τὸ τρίτον ταὐτὸν τῷ ἐν Ἠὐδήμῳ 
δευτέρῳ. 

τα. «οὐρηίς, η «4. αε «4. Ι. τπτ. {. 623 ἱπέ, Παγάεῖς, Ρ. 221 : 
ὁ μὲν οὖν Πλάτων καὶ ἐπὶ πάντων εἴωθεν ὁμωνύμως τά τε εἴδη καὶ 
τὼ κατ αὐτὰ εἰδοποιούμενα προσαγορεύειν. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης 
ὕταν μὲν μεριστὸν τὸ εἰδοποιούμενον ᾖ, φυλάττεται τὴν ὁμωνυμίαν 
διὰ τὴν πολλὴν τοῦ μεριστοῦ πρὸς τὸ εἶδος ἀμέριστον ὃν ἀπό- 
στασιν τὴν δὲ λογικὴν ψυχὴν ὡς μὴ µόνον ὁριζομένην ἀλλὰ καὶ 

ὅρον οὖσαν' μεταξὺ γὰρ ὡς τοῦ ἀμερίστου καὶ μεριστοῦ ἄμφω πως 
οὖσα, οὕτω καὶ τοῦ ὅρου καὶ τοῦ ὁριζομένου ἀμφότερον ἐμφαίνουσα, 
τὸ μὲν ὡς ἀνελιττομένη, τὸ δὲ διὰ τὴν ἀεὶ κατὰ ὅρους µετάβασιν 

καὶ διὼ τὴν τῶν ἀνειλιγμένων πάντων εἶς ἓν συναγωγὴν ὡς παρι- 
σουµένη τῷ ὁρίζοντι νῴ. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῷ Εὐδήμῳ τῷ 
περὶ ψυχῆς αὐτῷ γεγραμμένῳ διαλόγῳ εἶδός τι ἀποφαίνεται τὴν 

ψυχὴν εἶναι, καὶ ἐν τούτοις ἐπαινεῖ τοὺς τῶν εἰδῶν δεκτικὴν 
λέγοντας τὴν ψυχήν, οὐχ ὅλην ἀλλὰ τὴν νοητικὴν ὡς τῶν ἀληθών 
δευτέρως εἰδῶν γνωστικήν τῷ γὼρ τῆς ψυχῆς κρείττονι νῷ τὰ 
ἀληθῆ εἴδη σύστοιχα. 

12. /µίαγεζης αε Ἰ{μοίοα,ς. 22: δεδειγµένου δὲ ὅτι ὁ Πλάτων 

οὔτ ἀγνοίᾳ οὔτ᾽ ἀπειρίᾳ τὰ ἄλλα παρῃτήσατο ἀλλ, ὡς οὐ πρέ- 
ποντα τοιαύτῃ πολιτείᾳ δείξοµεν ἑξῆς ὅτι ἔμπειρος ἁρμονίας ἦν. 
ἐν γοῦν τῇ ψυχογονίᾳ τῇ ἐν τῷ Τιμαίφ...(ο. 23) ὅτι δὲ σεμνὴ ἡ 
ἁρμονία καὶ θεῖόν τι καὶ µέγα, ᾿Δριστοτέλης ὁ ἨἩλάτωνος ταύτι 
λέγει “ἡ δὲ ἁρμονία ἐστὶν οὐρανία τὴν φύσιν ἔχουσα θείαν καὶ 
καλὴν καὶ δαιμονίαν' τετραμερὴς δὲ τῇ δυνάµει πεφυκυῖα δύο µεσό- 
τητας ἔχει ἀριθμητικήν τε καὶ ἁρμονικήν, Φαίνεταί τε τὰ µέρη 

αὐτῆς καὶ τὰ µεγέθη καὶ αἱ ὑπεροχαὶ κατ᾽ ἀριθμὸν καὶ ἰσομετρίαν' 

ἐν γὰρ δυσὶ τετραχόρδοις ῥυθμίζεται τὰ µέρη. ταῦτα μὲν τὰ 
ῥητά. ή 



Α. 
ἀγαθὸν δὲ ἄλλο, δι αὑτό, ἑτέρου ἕνεκα, 

καθ’ αὑτό Α, 3, ὃ 7. 
ἀγαθὺν ἁπλῶς εἰ τωί Τ, 7, δ 6. 

ἀγέννητα Ἐ, 12, ὃ 4- 
ἀδιαίρετα Ὦ, 6. ἀδιαίρετον δυνάµει Τ, 
6,83. εἴδει Τ, 6, ὃ 4. στερήσει 

6,95. 
ἀὴρ ἡ ψυχή Α. 2, ὃ 15. 
αἴγλη Α, 5 δ 6 
τὸ ἀῑδιον τὸ ἄνω σώμα Β, 7, ὃ 2. 

το αἷμα ἡ ψυχή Α, 2, ὁ 1δ. 
τὸ αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ φρονεῖν ταὐτόν 

3, ὃ 1. 
αἴσθησις, αἰσθητικὴ ψυχή Β, 5 55. 
κοινῇ περὶ πάσης αἰσθήσεως Β, 5. 
καθόλου περὶ πάσης αἰσθήσεως Β, 12. 
οὐκ ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε Ἐ, 1. 
τὸ αἰσθητικὸν οὐκ ἄνευ τοῦ θρεπτικοῦ Β, 

ον 
περὶ τῶν αἰσθητῶν Ἑ, 6, ὃ 1 5ᾳᾳ. 

ἀκάλυφες αἰσθητήριον Β, 9, ϐ 7. 
ἀκοή Β, 8. 
ἄκουσις Τ, 2, ὃ 4- ὃ 6. 

ὁ ἀκρατής Τ, 9, ὃ δ. 

ἀκρίβεια Α, 1, 5 1. 

ἀκτῖνες αἱ διὰ τῶν θυρίδων Α, 2, ὃ 3. 
τὸ ἀληθὲς τὸ φαιόμενον Α, 2, ὃὶ 5. σύν- 

θεσις νοημάτων Τ, 6, ἃ 1. 
᾽Αλκμαίων Α, 2, ὃ 17. 

νοκ το ΤτΕ αδΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

[71 ἱείίεης /ΕΓΕΥ {ο {λε ὄροῤε, {λε ΛΗΕΥα)ς {0 {λε ελαβίενς αά οεο(ίολο.] 

ἀλλοίωσις Β, 5, ὃ 1. 

ἀλλοφρονεῖν Α, 2, ὃ 6- 

ἀμαύρωσις ἡ ἐν τῷ γήρᾳ Α, 4, ὃ 13. 

ἀμβλύ---ὀξύ Β, δ, ὃ 8. 
ἁμιγὴς ὁ νοῦς Ὦ, 4, ὃ 3. 
ἀνάκλασις Β, δ, ὃ 4. Τ, 12, ἃ 9. 
ἀναθυμίασις ἵπ Ἠετας]έας Α, 2, ἃ 16. 

ἀνάλογον Β, 11, ἃ 1. 

ἀνάμνησις Α, 4, ὃ 12. 
᾿Αναξαγόρας Α, 2, ἃ 5. ὃ 134. ἃ 22. Ρ, 4, 

5 3. 
ἀνίστασθαι Α., 3, ὃ 6. 

ἀντικείμενα Α, 1, 7. Β, 481. Β, 11, 

6 12. 
ἀντιστρέφειν Β, 11, ἃ 5. ἀντιστρέψασιν 

εἰπεῖν Α, 3, ὃ 6. ἀντίστροφος Β, 11, 

δ 5. 
ἀντιφράττειν Ὦ, 4, ὃ 3. 

ἀναύχενες κόρσαι Ἐ, 6, 8 1. 
ἄνω. τὸ ἄνω σώμα Β, 7, ὃ 2. 
ἀνώνυμον Ἑ, 7, ὃ 9. 

ἀόρατον, ἀνήκουστον, ἄγευστον Β, 1ο, 

ὃ 3. 
ἀπαθὴς ὁ νοῦς Τ, 4, ὃ 3. ὃ 5. 

ἀπάτη Τ, 3, ὃ 2. 
ἁπλᾶ Β, 1,89. Β, 4, 8 9. Ὦ, 1, ἃ . 
ἁπλώς ορροφεά {ο τωὶ Τ, 7, ὃ 6. 
ἀπόδειξις Α, 1, ὃ 2. 

ἀπότασις Β, 8, ἃ 9. 
ἀπόφασις Τ, 7, ἃ 2. 
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ἀριθμός Τ, 1, ἃ 5. ἀριθμοί (Ρ]αϊο”9) Α, 2, 
ὃ 7. | 

ἁρμονία Δ, 4, ὃ 5. 

ἀρτηρία Β, 8, ὃ 1Ο. 

ἀρχή Α, 1, ὃ 1.. 
τὰ ἀσαφῆ μὲν φανερώτερα δέ Β, 2. τς 
ἀσπάλαξ Τ, 1, ὃ 4. 
ἀσύμμετρος ἡ διάµετρος Ἡ, 6, 8 1. 
αὐλοί Α, 3, ὃ 23. 
αὐστηρὸν στρυφνόν Β, 1ο, ὃς. 
αὐτὸ τὸ ζφον Α, 2, ὃ 7. 

ἀφαίρεσις Τ, 4, δ 8. 
ἀφή Β, 2, ὃ 5. Β, 11. Τ, 12. δ 6 5ᾳᾳα. 
᾿Αϕροδίτη Δαιδάλου Α, 8, 8 Ο. 
ἀφυεῖς τὴν διάνοιαν Ἑ, 9, 5 2. 
οἱ ἐν ᾿Αχελῴῳ ἰχθύες φωνεῖν λέγονται 
“Β, 8, δ 9. 

Β. 

Βαρὺ ὀξύ Β, δ, 5 δ. 
Βλέφαρα οὐκ ἔχει τὰ σκληρόφθαλμα ΕΒ, 

9, 3 2. 
βούλησις Τ, ο, ὃ 3. 

ἡδά 
Γένεσις. αὐτόματος Β, 4, ὃ 2. 
γεννῆσαι οἷον αὐτό Β, 4, δ1ς. 
περὶ γεννήσεως Β, 4, 8 2. 
γεῦσις Β, 1ο. 
γιγγλυμός Τ, 1ο, ὃ 8. 
γινώσκεται τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον Α, 2, 7. 
δ 16.9 29.Α, 5,8 5. 8. 

Δ, 
Δημύκριος Α, 2,83. 5. ς ις ας ας Ἰ 
8 9. Α, 4, ὃ 10. Α, 5, 8 1. Β, 7, δ 6. 

διαίρεσις Α. 1, 8 2. Τ, 6, 5 2, 
διάθεσις---ἕξις Β, 5, δ 5. 
διαλεκτικὸς---φυσικός ΑΠ 5 τι. 
διαλεκτικῶς καὶ κενῶς Α, 1, ὃ 8. 
διάλεκτος Β, 8, 5 ο. 
διάµετρος Ὦ, 6, 8. 

πο 
διανοεῖσθαι Α, 4, 5 11. 
ἡ διανοητικὴ ψυχἠ Τ, 7, 6 3. 

ἀσύμμετρος Τ, 6, 

ΙΝΡΕΣΧ. 

διάνοια πρακτική Τ, 1ο, ὃ 2. 
διαπνεῖν ΑΔ, 5, ὃ 24. 

:Διάρης Β, 6, 8 4. 

διαφανές Β, 7. 

διερός Β, 11, ὃ 6. 

Διογένης ΑΔ, 2, ὃ 15. 
διωκτὺν καὶ Φευκτύν Τ, 7, ὃ 5. Τ, ο, 

8 7. 
δοξάζειν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν Τ, 3, ὃ 4- 

τὸ δοξαστικόν Β, 2, ὃ 1Ο, 

δριμὺ---ὀξύ Β, το, ὃ 5. 
δυάς Α, νο ὁ 4 5 δ. 

δύναμις Β, 1. 

δυνάµεις τῆς ψυχῆς Β, 3, ἃ 1. 

νοητὰ δυνάμει Ὦ, 4. 

Β. 

Ἐγρήγορσις ἐντελέχεια Β, 1. 

εἶδυς Β, 1, ὃ 2. 

εἴδη Α, 2, ὃ 7. Τ, 4, ὃ 4- 
εἰδωλοποιεῖν Ἐ, 3, ὃ 4. 

εἰλικρυῆ καὶ ἁμιγῆ Γ, 2, ἃ 9. 

τὸ εἶναι Β, 12, ὃ 2. 

τὸ σαρκὶ εἶναι Α, 4, ὃ 8. Τ, 4, ὃ 7. 8. 
ἔκστασις ἐκ τῆς οὐσίας Α, 3, 8 8. 
ἔλικες τοῦ ὠτός Β, 8, ὃ 6. 
ἔλυτρον τὰ βλέφαρα Ἑ, ο, δ 7. 
Ἐμπεδοκλῆς Α, 2, 8 6. ὁ θεὺς µόνος τῶν 

στοιχείων ἓν οὐ γνωριεῖ τὸ νεῖκος Α,, δν 
δ 1ο. Β, 4, ὃ 7. Β, 7, ὃ 3. Τ, 34, 8 1. 
ο δοἩ 

τὸ ἓν κυρίως Β, 1, 8 7. 

ἐναλλάξ Τ, 7, 8 4. 
ἐναρμόζειν εἲς σῶμα τὴν Ψυχήν Α, 1, 
ὃ 14- 

ἐνδεχόμενον Τ, 1ο, 5 4. 
ἕνεκα. τὸ οὗ ἕνεκα, τὸ μὲν οὗ τὸ δὲ ᾧ Β, 
4, 53. ἃ 5. 

τὰ ἔντομα. διαιρούµενα ζῇ Α, 5, 8 26. 
Β, 2, ὃ 8. λὰ 

ἐνέργεια---ἐντελέχεια Β, 1. πρότερον τῶν 
δυνάµεων αἱ ἐνέργειαι καὶ αἱ πράξεις π 
Β, 4 ἃ Ἱ. ολ 

τοῦ ποιητικοῦ ἐν τῷ πάσχοντι Τ, αν τς 
ἐντελέχεια Β, 1. να 

! 



ΙΝΡΕΧ ΤΟ ΤΗΕ αβΒΕΕΚ ΤΕΣΧΤ, 

ο τὰ ἔνυδρα τών ζώων ὀσμᾶσθαι Β, 7, } 9. 
, 9, ἃ 5. 
ἔνυλοι λόγοι τὰ πάθη Α, 1, ὃ ΠΠ. 
ἕξις---διάθεσις Β, 5, ἃ 5. 
ἐπίηρος Α, 5, ὃ 6. 
τὸ ἐπιθυμητικόν Τ, 9, ἃ 2. 

Ἱἡ ὀιθυμητικὴ ψυχή Α, 3, ὃ 1. 
:. ἐπιθυμία Β, 3) 5 2. Τν 1ο, ὃ 3. 
ἐπίστασθαι Β, 2, ὃ 12. 
ἐπιστάσει μᾶλλον ἢ κινήσει ἔοικεν ἡ 

νόησις Α, 3, ὃ 17. 
ἐπιστήμη Β, 2, 8 12. Τ, 5, δ 2. θεωρητική 

Ἠ, 4, ἃ 12. Α, 2, ἃ 7 (ΡΙαΐο”ς). 
ἐπίτασις Β, δ, ὃ 9. 
ἑρμηνεία Β, δ, ὃ 1Ο. 
ἔσχατον Τ, 7, ὃ 3. Τ, 1Ο, ἃ 2. ἔσχατον 

αἰσθητήριον Τ, 2, ὃ 11. 
Ὁο. ἑτερόμηκες---ἰσόπλευρον Β, 2, ὃ 1. 

"τὸ εὖ Β, δ, ὃ 1ο. Ὦ, 12, ὃ 7. 
εὐθύνας διδόναι Α. 4, ἃ 1. 
εὐστέρνοις χοάνοισω Α, 5, ὃ 6. 
εὐφυεῖς καὶ ἀφυεῖς παρὰ τὴν ἁφήν Β, 

9, ὃ 2. 
τὰ ἐφεξῆς Β, 3, ὃ 5. 

7. 

ζην Α, 2, ἃ 23. ζῆν τὸ ἀναπνεῖν Α, 2, 

Ἡ 2. πλεοναχῶς λέγεται Β, 2, ὃ 2. 

ζῶν---ζφον εἶναι Β, 2, ὃ 4- 

ζΏν τὰ φυτά Α, 5, ὃ 13. Β, 2, ὃ 3, 
ζωή ἀεβπεά Β, 1, ὃ 1. 
ζφά τινα μόνιμα κατὰ τόπον Α, 5, ὃ 13, 

ἩἨ. 

ἤδη Μ, το, 8 6. 
Ἡράκλειτος Α, 2, ἃ 16, 

ἠχώ Β, δ, ὃ 4- 

Θ. 

Θαλῆς Α, 2, ἃ 14. πάντα πλήρη θεῶν 
εἶναι Α, 5, ἃ 17. 

ὁ θεωρητικὸς νοῦς Β, 3, 87. Τ,ο, 57. 
θεωρητικαὶ νοήσεις Α, 4, ὃ 15. 

Ἠ. ΑΕ. 
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θεωρία Β, 2, 8 9. 35 ἐντελέχεια Β, 1. 
τὸ θρεπτικόν Β, 4, ὃ 194. Τ,ο, 8 2. 

Ρ, 12, ὃ 1. 

5 

ἴδιον. τὸ ἴδιον τῇ αἰσθήσει περὶ ὃ μὴ ἐν- 
δέχεται ἀπατηθήναι Β, 6,8 2. 6.1. 6, 
51. ὃ 7. 

ππων. ψυχή ἐκ τῆς γονῆς Α, 2, 8 18. 
ἱστορία Α, 1, ὃ 1. 

οἱ ἰχθύες ἐν τῷ ᾿Αχελῴῳ Β, 8, δ ο. 

κ. 

καθόλου. οὐθέν ἐστιν ἢ ὕστερον Α, 1, 

ὃ 5. ἐν ψυχῇ Β, 5, δ 6, 
κατάφασις Τ, 6, ὃ 7. ἃ 2. 

κατηγορίαι Α, 1, ὃ 4. Α, 5, ὃ 7. 

ολο δα. 
τὸ κενὸν κύριον τοῦ ἀκούεω Β, 8, 8 5. 
κέρας Β, 8, ὃ 6, 

κωεῖν Τ, 9, ἃ 1Ο. 

κινήσεις τέσσαρες Α, 3, ὃ 1. 
Κλέων Τ, 6, ὃ 2. ἈἙλέωνος υἱός Τ, 1, 

δ 7. 
τὰ κοωὰ (αἰσθητὰ) Β, 6, ὃ 4. 

κοινός λόγος Β, 3, ἃ 6. 

κόρη Ἐ; 7, ὃ 3. Ὦ, 1 ὃ 3. τὸ ἐπὶ τῇ κόρῃ 
δέρµα Β, δ, ὃ 6. 

κόρσαι ἀναύχενες (Ἐπιρεάος]εῬ) Τ, 6, 
81. 

κριτὴς ὁ κανών Α, 5, ὃ 16. 
κριτήν λαμβάνειν Δ, 2, ἃ 19. 
Κριτίας, ψυχὴν εἶναι αἷμα Α, 2, ἃ 19. 
κριτικόν Τ, 9, ὃ 1. κριτικὸν τὸ µέσον Β, 

11, 8 ΠΠ. 
κύκλος Τ, 1ο, ὃ δ. 
τὸ κύριον ἙΒ, ὃ, ἃ 3. Κύρια ὀνόματα Β, 

5, ἃ 7. κυρίως Β, 1, ὃ 7. Β, 6, ὃ 4. 

5,1, ὃς. 

Δ. 

λάρυγέ Β, 8, ὃ 1ο. 
λογισμὸς καὶ διάνοια Β, 3, ἃ 7. 
λογιστικόν ΣΤ, 9, ἃ 3. 

ὁ λόγος εἶδος τοῦ πράγματος Α, 1, δ 11. 

21 
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λόγοι ἔνυλοι Α, 1, ὃ ΕΙ. 

Μ. 

µέθοδος Α, 1, ὃ 2. 

µέλος Β, 8, ὃ 9. 

µεταβάλλεω Α, 3, ὃ 6. 

τὰ μεταξὺ (στοιχεῖα) Α, 3, ἃ 5. 

µετέχειν κινήσεως Α, 3, ὃ 2. 

μῆνιγέ Β, δ, ὃ 6. 
μνημονεύειν Ὦ, 5, ὃ 2. 

ἐν τοῖς μνημονικοῖς τίθεσθαι Τ., 3, ὃ 4. 

µονάς Α, 4, ἃ 17 544. στιγμὴ μοναδική 
Δ, 4, ὃ 20. 

µόρια τῆς ψυχῆς Τ, 9, ἃ 2. 

Ν. 

νῆστις Α, 5, ὃ 6. 

νοεῖν Α, 4, ὃ 14. νοεῖν ἂπά φρονεῖν ἀἱδ- 
Ώησυϊσ]εά Τ, 3, ὃ 3. νοεῖν ἐνεργείᾳ 

Γ, 7, ὃ 7. 
ἡ νόησις τὰ νοήµατα Α, 3, ὃ 13. νόησις 

πρακτικὴ θεωρητική Α, 3, ὃ 15. νόησις 

α5 ε(ια] {0Ο περιφορά Α, 3, ὃ 15. 
νόῃσις ἐπίστασίς τις Α, 3, ὃ 17. 

ὁ νοῦς (ε{. 5. ν. ᾿Αναξαγόρας εἲ ἀπαθής). 
ὁ νοῦς προγενέστατος πάντων Α, 5, 8 
12. Θεωρητικός Β, 3, ὃ 7. Τ, 1ο, ὃ 7. 

δ. πρακτικός Ὦ, 1Ο, ὃ 7. δ. ποιητι- 

κός Τ, 5, 32. παθητικός Τ, 5, δ 2. 

νοῦς τῷ ἐφεξῆς ἓν ὡς ὁ ἀριθμός Α, 3, 
5 13. νοῦς εἶδος εἰδῶν Τ, 8, δ 2. 
γραμματείῳ οοπιρατθᾶ {ο ῦ, 4, ὃ 12. 

νῦν δὲ α5 α5εἆ ὮΥ Απδίοί] Β, 1, 6 8. 

[ 
ο. 

τοῦ ξηροῦ ἡ ὀσμή Β, 9, ἃ δ. 

ο. 

Ὅμηρος Α, 2, ὃ 5. Ρ; 3 ὃ 1. 
ὁμωνύμως Β, 1, ὃ 8. 

τὸ ὃν πολλαχώς λέγεται Α 5, δ 7. 

τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ Β' 8, 8 8. ὀξὺ καὶ 
ἀμβλύ Ἑ, 8, ἃ δ. ὀξὺ καὶ δριμύ Ἑ, 

Το, ἃ δ. 
ὅρασις Β, 1, ὃ 11. Τ, 2, δ 6. 

ΑΚΙΡΤΟΤΙΕ’5 ΡΑΘΥΟΗΟΙΟαΥ.. 

ὄργανον απά ὀργανικόν Β, 196. τὰ ὁρ- 
γανικὰ µέρη τῆς πορείας Ὦ, 9, ἃ 6. 
ὄργανον ὀργάνων ἡ χείρ Ἐ, 8, 8 2. 

ὀργή ἀεβηεά Α, 1, δ τι. 

ὄρεξις 1» 9, ὃ 4- Β, 2, ὃ8. Β, 3,5 2. 
ὀρθογώνιον Β, 2, ἃ 1. 
ὁρισμός Β, 2, ὃ 1. 

ὁρμαθὸς ψαμμου Β, 8, ὃ 14. 

ὅρον Τ; 7, ἃ 4. 

τὰ Ὀρφικὰ ἔπεα καλούμενα Α., 5, ὃ 15. 
ὀσμή Β, 9. 

τὸ ὅτι απά διότι Α, 1, ἃ 2. Β, 2, ὃ 1. 

οὐσία Β, 1, 82. οὖσία ορβοδεᾶ {ο φύσις 
πα ἡ 

ὁ ὀφθαλμὸς ἡ κόρη καὶ ἡ ὄψις Β, 1, 
ΕΙ. ν 

ὄψις Β, 7.’ ὄψις καὶ ὄρασις Ἡ, 3, ὃ 7. 

ΠΛ. 

πάθος Α, 1, δ ο. 

πανσπερµία οἱ Ώεπιοοσίέη5 Α, 2, ὃ 4. 
παρεμφαίνεσθαι Τ, 4, ὃ 3. 

πάσχειν τὰ ἐναντία ὑπὸ τῶν ἐναντίων Δ. 

5, ὃ δ. Β, 4, ἃ ΙΟ. τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ 
ὁμοίου Α, 6, ἃ δ. τὸ πάσχειν καὶ τὸ 
κιωεῖσθαι καὶ τὸ ἐνεργεῖν τὸ αὐτό Β. 5, 

ὃ 3. 
πέρατα νοήσεων Α, 3, ὃ 15. 

περικάρπιον Β, 1, δ 6. 

περιφορά Α, 3, ὃ 14. ὃ 15. 

πηρώµατα Β, 4, ὃ 3. Τ, 9» ὃ 6. 
Πλάτων ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας Α, 2, 8 

7. ἐν τῷ Τιμαίφ Α, 2, ὃ 7. τοὺς 
ἀριθμοὺς εἶναι τὰ εἶδη Α, 2, ἃ 7. Τ, 9, 
92. 

πλωτὴρ᾽ ἐντελέχεια πλοίου Β, 1, ὃ 13. 
πλωτῆρες Α, 3, ὃ 2. 

τὰ περὶ τοῦ ποιεῖν καὶ πάσχειν Β, 5, ὃ . 
πόροι Β, 9. 

πραγματεύεσθαι Α, 1, ὃ 2. 

ὁ πρακτικὸς νοῦς Τ, 1ο, ὃ 7. 8. 

τὸ πρακτὺν ἀγαθόν Ἐ, 1ο, 8 4. 57. 

προαίρεσις Α, 3, ὃ 1Ο. 

τὸ πρῶτον Β, 2, ἃ 12. δύναμις πρώτη 



ΙΝΡΕΧ το ΤΗΕ ΟΕΕΕΚ ΤΕΝΤ, 

Β, 1. τὸ πρῶτον ἐντελεχείᾳ Β, 1. ἡ 
πρώτη ἐντελέχεια Ἑ, 1, 54. πρῶτον 

τὸ µῆκος Α, 2, ὃ 7. τὸ ὁρῶν πρῶτον 
Ῥ, 2, 8 2. ὁ περὶ τὴν καρδίαν πρῶτος 
τόπον Β, δ, ὃ 1Ο. πρῶτος φιλόσοφος 

ο Αν 1 8 ΠΠ. ἡ πρώτη ψυχή Β, 4, ὃ 14- 
Πυθαγόρειοι ψυχὺν εἶναι τὰ ἐν τῷ ἀέρι 

ξύσματα Α, 2, ἃ 4. μῦθοι υθαγορι- 

κοὶ τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν 
ἐνδύεσθαι σώμα Α, 3, ὃ 23. 

Ῥ. 

ῥίζαι ἀνάλογον τῷ στόµατι Β, 1, 8 6. Β, 

4, ὃ 7. 
ῥυσμοί οἳ Ὠεπιουτίέας Α, 2, ὃ 3. 

Σ. 

σημεῖον Β, 11, ὃ 3. 
σιµόν Ἐ, 4, ὃ δ. 
οἱ σκληρόσαρκοι ἀφυεῖς Β, 9, ἃ 2. 
τὰ σκληρύφθαλμα Β, 9, ὃ 2. 
στιγµή Ὦ, 2, ἃ 105. µοναδική Α, 4ν 
8 2ο. 

στοιχεῖα Α, 2, ἃ 7. τὰ περὶ στοιχείων 
Β, 11, ὃ ΤΟ. 

στρυφνὸν αὐστηρόν Β, 10, ὃ 5. 
συµβεβηκός Α, 1, ἃ 1. ὃ δ. Τ, 1, ὃ 5. 
συμπέρασμα ΕΒ, 2, ὃ 1. Τ, 11, ὃ 4- 

συμπλοκὴ νοημάτων Τ, ὃ, ὃὶ 3- 
σύμπτωμα Τ, 12, ὃ 3. 
συναίτιον Β, 4, ὃ ὃ. 
᾿σύνθεσις ἐξ ὕλης καὶ εἴδους Β, 1, ὃ 3. 

ψεῦδος καὶ ἀληθὲς σύνθεσις Ὦ, 6, 
8. 

συντήκειν Β, 1Ο, ὃ 2. 

σφαῖρα Β, ὃ, ὃ 4- Τ, 11, ἃ 8. 

τ. 

τεκµήριον Β, 11, ὃ 3. 
τετραγωνισµός Ἑ, 2, ὃ 1. 
τὶς, τινὶ ορροδεά {ο ἁπλῶς Μ, 7, ὃ 6. 

τὸ τί ἐστι ΑΔ, 1, ἃ 2. Ὦ, 6, ἃ 7. τὸ τί 

ἦν εἶναι Α, 1, ὃ 2. Β, 1, ὃ δ. ΣΤ, 6, 37. 
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ὁ Τίμαιος Α, 2, ὃ 7. Α, 3, ὃ ΠΠ. 

ᾧ τρέφεται διττόν Βι 4» ὃ 16. 

τρίγωνον Ἑ, 3, ὃ 6. 

τὸ τρίτον µέγεθος Β, 11, ἃ 6. . 

τὰ περὶ τροφῆς Β, 4, ἃ 16. 

τοιονδί Β, 1, ὃ 4. Β, 12, ὃ 1. 

γ. 

ὕλη Β, 1, ὃ 2. 

ὑπεναντιώσεις καὶ ἀπορίαι Α. 5, 8 4. 

ὕπνος α5 ἐντελέχεια Β, 1, Ρ. 258. 

ὑποκείμενον 1.6. ὕλη Β, 1, 82. Τ, 2, 
1ο. 

ὑπολαμβάνειν Τ, 4, ὃ 4. 

ὕποσμος Β, 9, ὃ 5. 

Φ. 

φαντασία Ὦ, 3. αἰσθητική Ἐ, 11, ὃ 1. 

βουλευτική Ὦ, 11, ὃ 1. λογιστική Τ, 

ιο ο στο οτ... 
φαντάσματα α5 πιαίετία]ς οἱ {ποιςφΏί 

Ῥ, 7, ὃ 3. 
φάρυγέ Β, ὃ, ὃ 1ο. 
φάσις Ἐ, 6, ἃ 1ο. 

Φίλιππος ὁ κωμφῳδοδιδάσκαλος Α, 3, ὃ 9. 

τὰ περὶ φιλοσοφίας Α, 2, ὃ 7. 

ὁ πρῶτος φιλόσοφος Α, 1, ὃ ΤΠ. 

φορᾶς Κἰπάς οἱ Τ, 19, ὃ 8. 

τὸ φρονεῖν καὶ τὸ αἰσθάνεσθαι ταὐτόν Ἐ., 

3) ὁ 1. 
φυγή, ὄρεξις Τ, 7, 5 2. 

τὸ φύλλον περικαρπίου σκέπασµα Β, 1, . 

ὃ 6. 
φυσικός οβρροδεἆ {ο διαλεκτικός Α, 1, 
ὃ 11. 

οἱ Φυσιολόγοι πρότερον Ὦ, 2, ἃ . 

φύσις οβρροδεᾷ {ο οὐσία Α, 1, ἃ 1. 

ἡ φύσις οὐδὲν µάτην ποιεῖ Τ, 9, ἃ 6. 
τὰ φυτά Α, 1, ὃ 13. Α, 5, ὃ 26. Β, 12, 

62. 1, 1, δι. 
φωνεῖ ταῦτα µόνα ὅσα δέχεται τὸν ἀέρα 

Β, ὃ, ἃ ΙΟ. φωνή ἀεβπεά Β, 8, ἃ 11. 

τὸ φῶς Β, 7, ὃ 2 544. Ἐ, 5, δ1. 



αμα στ ΑΚΙΡΤΟΤΙΑΟ9 ΡΟΥΟΠΟΙΟΩΥ. δν 

αι ἐς αἰσθητική Ἑ, 5 9ᾳᾳ. 
ο μμ. 3, 8 2. το 38 16. ψυχὴν μὴ 
χρώμα Β, 7. ω... 7 

θειΤ, ο, 8 1. ἁρμονίαν Α, 4, ἃ Ἱ-- ο ο. ει Τ» 9, ὃ πῤμώμ νι 

ιώ 4, ὃ 1 5ᾳᾳ: κ 
ψαθυρός Β, δ, ὃ 5. ἡ πρώτη ψυχή Β, 4, 
ψοφητικόν Ἑ, ὃ, ὃ 6. δ4. 82. 8 ΙΙ, τόπος 

:όφος---ψόφησις Ἑ, 3, ἃ 4. ψόφο  ἵὕδωρ Α, 2, 8 18. 
ἔχειν Β, δ, 8 1. λίθον Α, 2, ὃ 14. 

ἡ ψυχὴ ἀήρ ΔΑ, 2, ἃ 15. αἷμα Α, 2, 8 19. ἀνέμων Α, 5, ὃ 15. 



ΙΝΡΕΣΧ το ΙΝΤΕΟΡΟΕςΤΙΟΝ. 

Απαχαφοτας᾽ ΤΠΕΟΣΥ οἱ Ἐθαςοη, ο, 

Αδθϊπηϊ]αίίοη ας Ίαυν οἱ ρδυο]ίσα] Ἐα- 
ου] ες, Ἱν]. 

Αδεοοϊα!ῖοη, Τ.αν;ς ο, χεν. 

Αἰοπιϊς Ἐ5Υ6ΠοΙοςγ, χχχῖν. 

Ανίσεππα’5 ΤΗΘΟΓΥ οἱ Ἐεασοη, ον]. 

Έ]ο]οςγ ας Ῥαφῖς οἱ Ῥ5γςπο[οςγ, Ἱ. 
Ῥοάγ απάἀ Φου], Ἠουν οοππεείςεἆ, χ]νΙ]., 

Ικχχῖν. 
ἘῬταϊη, ἸηδυΠπεῖεηπί {ος Ῥετεερίοη, 

κακή, 

6ἨχοποΙοςβγ οἱ Α.5 ντϊῖπρς, χχῖ. 
(οἶους, Ναίατε οἳ, Ιχχ]. 

(οπΙπΙοη 5εη56, Ἰχχὶχ. 

(6οπηρείου5ηεςς οἱ Φεηςε, Ιχχχ. 

(οππαΙγ οἱ Ναίατε, Ἱ. 

(τεαβνε Ἐθαδοῃμ, γηαί,ον.; ὈϊΠετεπί 

νῖεννς οἱ, ον]. 

Ὠοεβπϊίομ, ναί ίτυε, 5Ἡου]ά Ἱπο]αάς, 
χ]ιχ. αν 

Ὀϊα]εσεῖσα] ππείποᾶ, χχἰχ. 

Ὠιαἱοριε, Ἐπάεπιας, χν]]. 
Ὠϊοσεπες Τ,αετίίας’ ζαἴα]οριςε οἱ Α.5 

ΨΟΤΙ5, χν]. 

Ὠἱδοτϊπαϊπαίίοη οἱ βεηδα(ίοης, ἱχχν]. 

Όπεαπις απά Ὀτεατηίης, Ἰχχχὶχ. 

Ἐπιρεάοσ]ες) Β5ΥγςΠοΙορβΥ, χχχν. 

Ἐπιε]εςΠγ, Εἰτδί απά βεσοπά, χΠΠ. 

ἘρϊδίεπποΙοδγ, ὈιΠου]ίες οἱ Ατὶςίο- 

{1ε”5, οχ. 

Ἐτάπιαπη αποίεἆ, χ]ν. 
Ἐπάεπιας, Ὀϊα]οσαο οἱ, χν]]. 
Ειλίσα] Ῥτιποϊρ]ες, Ώου ραϊηεί, οχίν. 

Ἐαου]εῖος : πιϊςγερτεςεπίεά ὮΥ Ρ]αΐο, 
χχχν]].; ουν α5εά ὮΥ Ατσίοί]α, Π.; 

εππιεταίες, ΠΠ]. 

Ἐεε]ηςς, [ιαεῖνγ ἆοιβρ]αο αδρεοίῖ, ΧΣΧ. ; 

ποῖ απηαϊγσεά ἵπ Ώ9γελοζοςγ, οχν]]. 

Έ]ανοιτς, Κπάὰς οἳ, Ἱχν]. 

Ἠατπποηγ Ἱπδυβιοϊεπὲ {ο ἀεσοτῖρε 

Φου], χ]ν]. 

Ἠεατίης, Ιχίχ. 

Ἠεατί Ιπνο]νεά ἵπ Ῥετοερίίοη, Ικκχ!]. 

Ἠερε] ααοίεᾷ, χχχῖ.; Ἠΐ5 νγοτ]κ5 εἀϊίεά 

Ί]κα Ατὶςίοί]ε)ς, χχἰ. 

ΗΙδίοςγ, ΠουΥ απἀειδίοοά ΒΥ ΑεςίοίΊε, 

χχἰν. 

Ἠοῦβες αποίεᾷ, ἱκκαν]]. 

Παδίοη, Ἡον” εχρἰαϊπεά, Ιχχχίχ. 

Ἱπιαρϊπα[ίοη, Ἱχχχν]].; ἷέ5 Ἐε]αίίοπ {ο 

ΤΠ, οχὶκ. 

Ιπάμοίίοη : 15 Ρρίαςε ἵπ Κπον]εάρε, 

οχ!. 
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Τονγείί (Ῥ]αίο) αποϊεᾶ, ΙχχΙ], 

Κπον]εάρε, Πον Ροδδῖρ]ς, οΙΙ]. 

Ίαηςε (Η]ἶ5ί. οἱ Μαιετία]!σπι) αποίεά, 
χχχῖν. 

1εννες, (α. Η., ααοίεἀ, χ]ν]]. 

11ο ἀεβηεᾶ, χχχὶχ. 

116ί εχρ]αϊπες, Ιχχ!. 

Μαἰετῖα]]5ίῖο Ὦ5γε[ο]οςγ, χχχν. 

Μαίίει ἵη Ατὶςίο(]ε)5 εηςε, ΧΙ]. 

Μειπποτγ, χο. 

Μείαρ]ηγαίσαἰ Ῥ5δγεομο[οςγ, χχῖχ. 

Μεί]οά οἱ Ἐ5γοΠο]οςγ, χχν. 

ΜΙπά: εφιϊνα]επί οἳ ψυχή» χ]νΙ. 

.6ε Φου]. 

Μοτα] Ῥτϊποίϊρ]ες, ΟτἰσΙη οἱ, οχὶν͵ 

Μοϊϊνε Ἐαοίοις ἵη 9ο], οχχ. 

Μονεπιεπί, ἨοιΥ τε]αίεά {ο «ΟΠΙΠΠΟΠ 

Φθηφ]ρ]ες, Ιχχίχ. 

Νετνες, ΨΠείπετ Κπονη {ο Απὶςίοί]ς, 
Ικχ], 

Ναἰτίᾶοη εκρἰαϊπεά, Ἱν. 

ΟΡ]εοί, ὨϊΠετεπί πιεαηῖηρς οἳ, ἵη 

τερατά {ο Ῥεηςε, ΙχΙΠ]. 

Οάἆοις, Ἱχν]. 

Ο6]ε αποίεᾶ, Ιχχ]]], 

Οτᾶετ οἱ Απὶςίο(]ε᾽5 Ἰλ/τιάηςς, χχΙ. 

Ῥατνα Ναίυπτα]α εηαπηεταίεά, χν. 

Ῥε]Πιοῖά, Ιχχ]. 

Ῥετεερίίοη: 5εε ῷεηςε-Ρετοερίϊοη. 

Ῥ]ηγείς ἵη Αγὶ5ίο(]ε)ς Θεῃςε, χχνΙ]. 

ῬετδοπαΠίγ ποί εχρ]αϊπεά Ὦγ Ατὶςί., 

οκχν]. 

Ῥ]αίο: 5 Ῥδγολμο]οσῖσαὶ Ὠϊα]οραες, 

Ὅ κΕλνς Ἠΐ6 πηείλοά οἱ ῬδγολοίορΥ, 
χχνΙϊ.; Ἠῖ5 ἀοοίτίηε οἱ α νγοτ]ἆ 5οι1, 

χχχν],; ἀείεείς οἱ Ἠϊ5 ΤΠεοτΥὗ οί 

Ἐαοι]ήςς, χαχν].; Θαρετίοτ!γ ος 

Πϊ5 αοσοιηί οἱ Φεπς5ο-Ρεγοερίίοη, 

Ικχίῖ,: τεοοφηϊσεά (ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

ΑΕΙΦΤΟΤΙ.Ε5 ΡΟΥΟΗΟΙΟαΥ. 

Φεηκῖρ]ε5, Ἰχχχῖν., Ἠϊς {ἴΊπεοίΥ οἳ 
Ῥ]εαδιτα, οχνΠ,; Ἠϊ5 ἴπεοιγ ος 

]άεας απἁ οἱ Ἐεπιϊπίδοεποε οπΏῖ- 
οἰζεά, ον|. 

Ῥ]εαφατα, Ἠοι απἀετείουά ὮΥγ Ατὶς- 
ἰοί]ε, οχν!Π], 

Ῥτϊποϊρ]ες, (οπίταάἰοεῖοης Ιπ Ατὶςίο- 
Πε) (Ί1θοτγ οἱ οπἳρίη οἱ, οχ[], 

ΤΦΥΕΠΟΙΟΡΥ, Απςίοί]ε5 πνοτ]κς προῃ, 

Χν.; Τ{5 5οορε απά ππείποά ἴπ Ατίδ- 
{οί]ε, χχν]. 

Ῥεα]ίγ, Ατὶςί»5 {πεοτγ οἱ: 5εε δ18- 

δί8Π086. 

Ῥεασοη, Πο’ α5εά ὮΥ Ατὶςίοί]ε, χονΙ].; 

Πον τε]αίεά {ο Θεης6, Χοὶκ.; Ίου ἵέ 

Ενίη]ςς (Ἠΐπρς, οἵῖ,; οοπηρατεά ἴο α 

υηίης {αδ]εί, οἡ.; {5 Ρίασε ἵῃ 

Κπον]εάρε, οχν.; ἀῑδίιηπρσαϊδμεά α5 

Οτοεαίίνε απά Ῥαφαῖνε, κονΙ.; ἀ6- 

τινεά ποπι Ῥ]αΐο, χχχνἰ. 

Ῥτας{]σα] Ἐεασοη, οχνΙ. ; ου) 1ὲ ἵγαης- 

Ιαΐίες (Πε ἵπαρες οἱ Ῥεηδε, οχὶχ.; 

{5 Ῥ]αος ἵπ ἨΛΓΗ, οκχῖ. 

Εε]αίῖοη οἱ ΜΙπά {ο Βοάγ, χὶν. 

Ἐε]α(ϊνιίγ οἱ Κπον]εάρε, Ίχὶ, 

Ἐεπιίπίσοεποε, χοῖν.; Ρἱαΐο’5 νίεν οἱ, 
οτΙ]οῖΙζαά, ονΙ, 

9. Η]]αίτε αιοῖεά, χἰν. 

Φεηςε-Ρετοερίίοη: Φεπφαϊίσης, Ἰον; 

ἀἰδιιησιϊς]εά, Ἱχχνῖ.; σεπετα] εἶα- 

ταςσίεσ οἳ 26η56, Ἱνῃ.; Ατὶκιοῖ]ε᾽5 

αοοοιηπί οοπίταδίεά νι Ῥ]αΐο”, 

κκ]; Βρεοῖα] Φεπθες, Ιχῖν ; (οπι- 

ΤΙΟΠ ΟΥ (επίτα] 26η56, Ίχχν. 

οἱρῆί, παίιιτε οἳ, Ικχ[. 

φ]θερ, πουν εχρ]αϊπες, χο. 

Θπηε]] απά οάοισς, Ἱχν]]. 

Φου]: σίιἀγ οἵ, πο ἴο Ῥα ΗἩπιεά 

{ο τηαπ’5, χχνῖ,; ἴο Ῥε ίιάϊεά ἵπ 

οοηπεοοη γψ Ῥοάγ επνίτοη- 

πηεηί, χχχΙῇ.; Ατὶδίοί]ε’5 Τ)εβπΙῖοη 

οἱ, χΠ].----ν]. 

ο αθνο οὸ 

«ελαατ αυ λνκά όνν 



ΙΝΡΕ 

ακκί. ο νοίο, ἀἰίηαιϊε]ιοά {οπι δουπά, 
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Ὑ]οκεπηϊηςίος Εονίονν αποίας, μι, | 
ΨΤΙΗ, Ἆουν απἀετείοοά ὮΥ Α., οχχ. Ν 

ο Ὑτίσηρς, Λὸ5, Οτάετ οἱ, κχῖ. 

η) Ἱ - 

ϊ ς 

ἳ ᾿ 

ν , 

͵ ’ 

Ἱ « . 

δε. . 

ρω, 

- 

- 

Ἰ η: 4 

“ 

ΚΙ; ΤΕΡ ΒΥ ο. Ι. ΟΙΙΑΥ, Μ.Α. ἃ 5ΟΝ ΑΤ ΤΗΕ ο... ΡΚΕΡΡ. 

) λ " 



ν 

Αγ {Λε δα «41/0. 

οὐΤΙΙΝΕ» 0Η ΤΗΕ ΡΗΠΟΣΡΟΓΗΥ 

ΟΡ ΑΛΝΙΡΤΟΤΙ}. 

«ἨλπΠῖη 5πια]] «οἵΏΡᾶ55, ἴπθ γνοτ]ς 15 νετΥ {ποτοιρΗΏ]γ ἆοπε.”---ἡ{ἡμά, 

4Α Ιαάϊοῖοις 5ε]εοίίοη ο{ εἸαταςίασῖςί]ο ρᾶ»5α6ε5, ατταηρεἆ ἵπ ραταρταρῃς, 

εαςο]ι οἱ νυμῖοἩ ἶ5 ρτεσεάςά ὮΥ α ππαςίετ]γ απἆ Ρρετεορίοιοις Επρ]ϊη απα]γςίς.” 

--μο ϱ01124174. 

«Τι Ῥτίηρς {ορεί]ες {ε πιοςδί ἱπιρογίαπί ἰθχί5 απἆ αοοοπιραπίςς {πεια γη] 

α τοπια]καὈ]γ ]αοῖά απά Ιπίοτεςίίηρ Ἱπίετρτεία1οη.Ὀ---- 1 εσέμαζφίεγ ευέστυ. 

«Τῃο ντῖίει ἀἱδρ]αγς {(Ἡτουρλοαί ἱπάερεπάεπί δίιἀγ οἱ 5 αιίλος, απά 

5ΐνες α 5αοοεςς{Ι] εχρος!ἶοη οἱ Πΐ5 9Υδίειη.”----ϱΛἱοφοῤῥίνελε Ἠ{ο)ιαδε[έε. 

ΟΧΕΟΕΡ ΑΝΡ ΤΟΝΡΟΝ: ΙΔΑΜΕΣ ΡΑΕΚΕΝ ΑΝΕΟ 6ο. 



Όνινεαδιτν ῬκΕδς, (ΑΜΡΕΙΡΟΕ. 
Λ7αγ, 18δο. 

ΟΑΤΑΙΟαυΕ ΟΕ 

ΜΟΝΚ5 

ΡΌΟΡΙΗΙ5ΣΗΕΡ ΕΟΚ ΤΗΕ ΘΥΝΡΙς5 

ΟΕ ΤΗΕ 

Φαπιστίσςε Όαιίνειδί{ρ λιεδς. 

Φοπδοπ: ο. Ἱ]. ΟΙΑΥ ΑΝΡ 50ΝΡ, 

6ΑΜΒΕΙΡΩΕ,  ΌΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΡΕΕΡ5 ΥΜΑΚΕΗΟῦΡΕ, 
ΑΝΕΒ ΜΔΑΕΙΑ Τ.ΑΝΕ. 

αιΑβΑδαΟΥ: 263, ΑΚΟΥΙΕ ΞΘΤΕΕΕΤ, 

Καπιπτίιπε: ΏΕΙΑΗΤΟΝ, ΒΕΙΙ, ΑΝΏ Ο0. 
Φρα: Ε. Α. ΒΕΟΟΚΗΑῦς. 

ο μα 
6/5[89 

{/ 



ΡΌΡΙΙΟΑΤΙΟΝ5 ΟΕ 

ρε Φατίπαε θα ετσν 1βιισς, 

ΠΒΕ ἨΟΙΥ ΦΟΕΙΡΤΠΕΒΕΒ, δο, 
ΤΗΕ ΕΑΜΒΕΙΡΑΕ ΡΑΚΑάΚΑΡΗ ΒΙΒΙΕ οἳ {πε Αι- 

Ώιοτίχεά Επρ]ϊ5δΙι Ἰοιδίοη, ν(Ἡ {πε Τεχί Εενίςεὰ ὮΥ α (ο]]αίίοη οἱ 1{5 
Ἐατ]γ απάἀ οἴπει Ρτἰποῖρα] Ἐάῑίοης, ἴπε Ὁ5ε ο{ {Πε Ἱ{α]ῖο ΤΥΡε πιαὰε 
ἁΠΙ{οΓΠ., πε Ματρίπα] Ἐείετεποες τεπιοάε]]εά, απά α Οτάσα] Τπίτο- 
ἀποιίοη ρτεβχεᾶ, ὮΥ Ε. Ἡ. Α. ΞΘΟΕΙΝΕΝΕΕ, Μ.Α., Τ1..Ὀ., Ἐάϊτοι οί 
ἴπε (γθεὶς Τεδίαπιεηί, Οοἆεχ Αισιεηςῖς, ἅτο., απἀ οηε οί {πε Ἐενίδεις5 
οἑ {πα Αιὐιοτίζεά Ἰεγςίοη. 

Έτοπῃ ἔπε Τέ1ε9. 
«εδιαάεηῖς ο (πε Βἰρ]ε «Ποι]ά Ῥε ραγεῖοιι- 

Ιατ]γ σταίεβι] (ιο (πε Οαπιρεϊάρε Ἰ) πινετςΙίγ 
Ῥτεςς) Γος Πανίης Ρτοάιοθά, νντὮ {πε αὓΌ]ε αδ- 
βἰφίαποε οἱ ντ Φοτΐνεπετ, α οοπρ]είε οτ]ῖοα] 
εἀϊεοη οἱ {πε Αιλοτϊσεᾶ Ψετδίοη οἱ (νε Ἐηρ- 
5} Β1Ρ]6, αη δαἀϊείοη 5119Ἡ 85, {ο 115 {πε νοτάς 
οί εε Εάῑίου, «νγομ]ά Ἀανε Ῥεεῃ εχεομίεά Ίοπς 
Άσο Ἰαά εΠὶς νεγδῖοη Ῥεεη ποϊΠῖηρ πΊογε ἔλαῃ 
ἔπε στεαίεςί απάἆ Ῥεςί Κπονη οἱ Εηρ]ςἩ οἷας- 
οἱος.  Ἐα]]πρ αἲ α Εἶπιε νπεπ {πα {ογπια] τενῖ- 
φἷοπ οἱ ελΠίς νεγρίοη Ἶας Ῥεεπ μπάετίακεη ὃν α 
ἀῑςιιησιιϊσημεά οοπιραηΥ οί 5οἩο]ασς απἀ ἁῑνίηςς, 
ἔπα ρυ]ολίίοη οἱ ἐλὶς εἀ]ίοη παιδί ὃε οος- 
εἰάεγεά πιοδί ορρογίπε.’; 

Έτοπι [ιο 4 ἐλελισιέη. 
εεβρατί {Γοπι ἴίς τε]ϊσίοις ἵπιρογίαποἙ, ἴπα 

Ἐπρ]ϊςῃ Βϊδ]ε Ἠας {πε ΡΊΙοΣΥ, νπῖοἩ Ῥα{ς {εν 
αἰσίεγ νεγδῖοης Ιπάεεά οαπ οἶαῖπι, οἱ Ρεῖΐηρ {ια 
οῖεί οἰαδεῖο οἱ {Πε Ἱαηπριαςσε, οἱ Ἠανίηπς, ἵπ 
οοπ]μποίῖοη γη Πα ρεαΓε, απά ἵῃ 8η ἵπι- 
πιεαςιιταδ]α ἀερίθς πιο ἴπαπ Ἡς, Πχεά (πε 
Ίαπσιιαρε Ῥεγοπά ΑΠΥ Ροβο]Ιίγ ο Ἱπιροσγίαπε 
επαηπρε. Τ]ας (Πε τεοεπί σοπίγΙρι(ῖοης {ο ἴπα 

(τονη 4ΐο. σ]]ε. 215. 

Πιεγαίυτε ο{ {πε δαῦ]εοί, Ὁυ 5αοἩ νγοτκετς 45 
Μι Εταποῖς Ετγ απἁ Οαποη Ἠ/ερίοοίῖ, ανά 
{ο ἃ ν]άε ταηϱε οί δυπιραϊλίεςδ; απά Το ἴπεδε 
πιαν πονν δε αάάεά κ Βογΐνεπετ, νγεὶ] Κπονπ 
Γος Ἠῖ5 ]αβοιισς ἵπ {λε οβ5ε ο{ {πε Οτεεκ Τερία- 
πιεπῖ ογϊείοίδιη, γΥο Ὠας Ὀχοιρ]έ ου, {ου ἴπα 
Βυπάϊςς ο ἴμε Οαπιυτίάσε Ὀ πινεχςίτν Ῥτεςς, 
αη εάϊῆοι οξ (με Ἐπρ]ς]α ΒίΡ]ε, αοοοτάϊπᾳ το 
επε {εχί ο{ τ6χτ, τενῖςεά Ὦγ α οοπιρατίδοη νν τα 
Ιαίει ἴδοιες οἩ Ρεϊπεῖρ]ες φίαίεά Ὦγ Ἠΐπα ἵπ Ἠ]5 
Ιπιτοἁάιοβοπ. Ἠοτε Ἡε επίετς αἲ Ἱεησίῃ Ιπίο 
εἶνα Ἡϊςίογγ οἱ ἔἶνε ο]εί εἀϊῖοης οί Επε νεχδίοη, 
απά οΓ5ι1οἩ Γεαίητες ας {πε πιαταῖπα] ποῖες, ελα 
Ἡςο ος ἰία]ῖο ἔγρε, απά ἔμα «Ίαησες οἱ ογίἩο- 
6ταΡΗΥ, α5 νγε]] α5 Ιπίο ἔπε πιοδί Ἱπτετεδείης 
αεδιίοη ας {ο (πε οχἰσίπα] ἐεχῖς {ποπ ν/λ]ο 
ος {γαης]αίίοπ ἶ5 Ργοάιοςά.”” 

Έτοπι {πε Ζ7,ομάο Οα»{ε2ζγ Πευέρτυ. 
6Τηε ννοτ]ς ἶ5 νγογίἩγ ἵπ ενετγ τεβρεοί οί {πε 

εἁ]τογ”5 {απιε, απά οἱ {πε (απιυσιάσε Ὀπίνεγςιιγν 
Ῥτες». Τ]ε ποδἰε Ἐποειίϊα Ύεγδιοῃ, ἔο ν/μ]οῖι 
ους οοιηίγγ απάἁ τε]ρίοη ΟΝΕ 5ο ΠΙΙΟΗΠ, ννας 
ῬτοβαΡ!]γ ηενεχ Ρτεδεπίεά Ῥείοτε Ιπ 5ο ρετ{εοί α 
ὉΓΠ1. ς 

ΤΗΕ Ο«ΑΜΒΕΙΡάΕ ΡΑΚΑάΚΑΡΗ ΒΙΒΙΕ. Δτυρεντ’ς 
ἘΡΙΤΙΟΝ, οη ϱοοᾷ τυ} 1111 ῥαβεγ, νι] οηε οοἶάπηπ οἱ ρτίπί απά ν]άε 
ΤΙΩΥΡΙΏ {ο 6αςεἩ Ῥραρε {ογ Μ.. ηποίθς. Τῆϊς εἀΙ]οη γ1]] Ὦο {Γοιπά ο{ 
στεαί α5ε {ο ἴποςε Πο ατς εησασαά ἵη {πε {αθ]ς οἱ Βϊρ]ϊσα] οτἰεἰοί5τη. 
Τνο ος. («τονη 4ίο. δε. 315. 6, 

ΤΗΕ ΑΌΤΗΟΕΙΖΕΟ ΕΡΒΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΕΝαάαΙΙ5Η 
ΒΙΡΒΙ Ε (1611), ΙΤ. ΘΌΟΡΒΞΘΕΟΩὐΟΕΝΤ.ἘΕΕΡΕΙΝΤ5 ΑΝΏ ΜΟ- 
ΏΕΕΝ ἘΕΡΕΚΕΡΕΝΤΑΤΙΝΥΕΣ. ΕΒεϊησ {πε ΤΙηίτοάιοίοηυ {ο (πα 
6απιργιάσε Ῥατασταρ]η ΕΒϊρ]ε (1973), τε-εάϊεά νη(Ἡ οοτγεοίιοηπ5 απά 
αἀάΙΙΟἨΡ. ῬΥυ Ε. Ἡ. Α. ΘΟΕΙΥΕΝΕΕ, Μ.Α., Ὀ.Ο.Ι., Τ1.Ὀ., Ῥτε- 
Ῥεπάατγ οἱ Ἐχείετ απἆ Ὑ]σαι οἱ Ηαεπάοηῃ. «τον/Ώ ὄνο. 75. 6, 

ΤΗΕ, ΙΤΕΕΟΤΙΟΝΑΕΚΥ ΕΙΡΙΕ, ΜΙΤΗ ΔΡΟΟΕΒΥΡΗΑ, 
ἀϊνιάεά Ἰπίο ῥΡεοῖοπ5 αἀαρίεά ἴο ἴπε (α]επάατ απά Ταῦδίες οί 
1,ε55οη5 οί 1871. «τονη ὄνο. 35. 64 

΄ολοη: 6. 7. 64 ὅ- 50Ν5, (αόγάσε ζζηέσεγοὴέν Ώγεις Ἰαγεβοιισε, 
πε {αγία /.α76. 
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ΒΚΕΝΙΑΚΙΟΝ ΑΡ ὉδυΝμ ΙΝΦΙάΝΙ5 ΕΟΟΙΕΡΘΙΔΑΕ 
ΡΑΡΟΜ. Τιχία Ἐάῑίοπεπι πιαχῖπιαπα Ῥτο Ο1ΑΌΡΙΟ «ΗΕΝΑΙΙΟΝ 
Ἐτ ἘΚΑΝΟΙδΟΟ ἘΕαναῦΙτ Α.Ρ. ΜΡΧΧΧΙ. ἵπ Αἶπια Ῥατίδίογαπα 
Αοαάεπιῖα Ιπιργοδδαπι: Ίαβοτο ας διπἀῖο ἘΕΚΑΝΟΙΡΟΙ ΡΚΕΟΟΤΕΕ, 
Α.Μ., ΕΤ (ΗΕΙΞΤΟΡΗΟΕΙ ἸΛΟΕΡΞΜΟΕΤΗ, Α.Μ. 

Ελεοιουύς Ι. Ίπ απο εοππεπίαγ ΚΑΙΕΝΡΑΕΙΟΜ, εἰ ΟΚΡΟ 
ΤΕΜΡΟΕΑΙΙ5 5ἶνε ΡΕεΟΡΕΙὔΜ ΡΕ ΤΕΜΡΟΕΕ ΤΟΤΙΟ5 ΑΝΝΙ, ππα ΟΙΠΙ 
οτάΙπα] 5αο αιιοά αδ]ίαίο νοσαξδι]ο ἀῑοῖίαχ ῬΙΟΑ 5ΙΝΕ ΡΙΚΕΟΤΟΕΙΟΝΜ 
ΘΑΟΕΕΡΟΤΟΜ. ἨΏεπιγ Όνο. 1δ». 

“"Τ]α να]ιιο οἱ είς τερτῖπ: ἴ5 οοπρἰἀσταθἰείο δια]! παοεςίαίεά α νἶε {ο 5οπιθ Ραδ]ίς 
Πειτρίσα] φειἀςηῖς, νν]ηο νν]] πουν ὃε αὐ]ε {ο οοΠ- Ἡρτατγ, οἴποε ἴ]ε τατίεγ οἱ (πε νοίαπιε πιαςε ἵτς 
5υ]ε ἵπ επεῖγ οἵνπ Πργατίες α ννοτκ αὐςο]ιτείγ ἵηπ- οοδε ρτοΠΙβΙ{ζοςγ {ο αἰἱ Ῥαϊτ α {εν/.'---ᾖ, εαν 
ἀἱδρεησαδ]ε {ο α τῖσηί αηάεγριαπάϊῖης οξ της Πῖ- Λο αλε. 
ἔοτγ οἱ ἴπε Ῥταγετ-Βοοὶς, Ῥας νο] ε]] πονν 

ΕΑΡΟΙΟῦΙ/05 ΠΠ. Τη ᾳπο οοππεπίέαγ Ρ5ΑΙΤΕΕΙΟΜ, επτῃ οτάϊπατῖο 
ΟΗΠεΙϊΙ (οία5 Περάοπιαάαε ]ηχία Ἠογας (αποπῖσας, εἰ Ρτορτίο («οπι- 
Ῥ]είιοτϊ, ΤΙΤΑΝΙΑ, 6ΟΜΜΟΝΕ ΘΑΝΟΤΟΕΟΜ, ΟΕΡΙΝΑΕΙΙΜ ΜΙΡΞΑΕ 
ΟύΜ 6ΑΝΟΝΕ ΕΤ ΧΙΠΙ ΜΙΕΕΙ5, ὅτο. ἅο,. Ώειηγ ὄνο. 125. 

“"Νοι οπἱν εχρετῖς ἵπ Πτατσίο]οςΥ, Ῥαῖ αἲὶ ἑἑζαπιυγίάσε ας ννοτΠ!]γ {αΚεπ ἔμε Ἱεαά 
ης Ἰηίεγεςίςά Τπ ἴ]ε Πϊςεοτγ οί ἴπε Αηρ]ϊσαπ ψτῃ πο Ῥτενίατγ, νηῖοῖι ἶ5 οἱ ερπεοίαὶ ναῖια 

Ἠοοκ οἳ Όο ὉοπΙπποπ Ῥταγετ, νν]]] ὂε ρταϊε(ι] ἴοῖπε {ο ίπαί ρατί οἱ {Πα Γείοτιη οἱ {πε Ῥταγοει-Βοοὶς 
Βγπαϊσαίε οΓ(ε Οαπιυτίάρε [Γπϊνετοϊιν Ῥτεδείος νησι νη]] βε Τε {ος ελα νναπῖς οἱ οις πιο, ”---- 
Γοτψατάϊης ἴπε Ρα Ὀ[σαιίοη οΓ {πε νο]αππε νηῖοὰ «(ος Οµαγίεζν Πευέρτυ. 
Ῥεατς (Ἡε αΏονε Εῑ]α.”'---Λοέες αλά Ορος. 

Ἐαδοιουιῦύς ΤΠ. Ιπ απο οοηπεϊπείαγ ΡΚκΟΡΕΙύΜ ΡΑΝΟΤΟΕύΜ 
αυοά εἰ 5αηοίοτα]ε ἁῑοίέατ, ππα «Ιπῃ αεοεηἰµατῖο. ΤΕΠΩΥ ὄνο. 15. 
κι Απ Ιπιτοάμοίίοη Οἱ 130 Ρραδε», Ρρτεβχεά {ο {Πῖς νο]απης, οοπίαίη5 

(οεριάες οἴπει Ιπίετεςίήπρ Ιη{ογπηαίίοη ας {ο ἴπο Βτενίατγ απά Τίς οοπίεη({5) 
Μτ ΒΚΑΡΡΞΗΑΥ)5 εχ]μαιςί]να Πςίς οἱ εἀ[ίοης απἀ «ορίες οΓ {πε Βτγενίατγ 
απά α]]εὰ Πεατρῖςαἰ Ῥου]ς. 

ἘΑδοιοῦτά Ι. ΤΠ. ΤΠ. «οπιρ]είε, 42. 25. 

ΡΚΕΝΙΑΚΙΙΜ ΚΟΜΔΑΝΙΜ α ΕΚΑΝΟΙΡδΟΟ ΟΑΕΡΙΝΑΙΙ 
ΟύΙΟΝΟΝΙΟ εἀ[έαπι εἰ τεοορη(έηπη Ιαχία εαΠίίοπεπῃ Ψεπείί5 Α.Ρ. 1535 
ΙπΙρτεβδαπῃ ουταπίε ΙΟΗΑΝΝΕ ἨΙΟΚΗΑΜ ΤΕοος Μοοιείαιῖς Απίι- 
απατίοταπῃ αίαυε ςο]]. Κερ. Μεἀϊσογαπῃ Τ,οπάΐη. Φοοίο. Ώεπιγ δνο. 125. 

ακΕΕξΚ ΑΝΟ ΕΝάΙΙΡΗ ΤΕΣΤΑΜΕΝΤ, ἵῃπ ρατα]]αὶ 
(οαπιπς οἨη {Πε 5απἹε ρασε. ἘΕάῑιεά ὮΥ ]. ΘΟΗΟΙΕΕΙΕΙ», Μ.Α, 
Φπα]] Οέϊανο, Νεν ἙΕάῑίοπ, νὰ {πε Ματρίπαὶ Ἐείεγεποεςς αν 
αιταησεά απἀ τενῖδεά ὃν Ὡτ ΘΟΕΙΝΕΝΕΚ. Ο1οίμ, τεὰ εἀρες. 75. 6 

αξΕΕΕΚ ΑΝΌ ἘΝΑΙΙΣ5Η ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ. Της δτυ- 
ΡΕΝΤ’5 ΕΡΙΤΙΟΝ ο{ {ηε αΏονε, οἨη ζαγρε τυ»1{ἱπρ ῥαβε». 4ο. 125. 

αξξΕΕΚ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, εκ εἀλίοπε Φερμαπί [αγίία, 1550. 
Ὁπια]] 8νο. 35. 6. 

ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΤΙΝ ακΚΕΕΚ αεοοτάϊἶπρ {ο {πα 
εθχί {ο]]οννεά ἵπ {πε Απζιοσιςεά Ὑοτβίοπ, νε (πε Ὑατῖαίίοης αἀορίεά 
ἵῃ πο Ἐοανίδοᾶ Ὑοτβίοηπ. Ἐαῑιεά ὮΥν ΕἘ. Η. Α. ΘΟΕΙΝΕΝΕΕ, Μ.Α., 
Ὀ.ς.Ι,., 11.Ὀ. «ΟτονηΏ νο. 65. ἩΜοτοσσοο Ῥοαγάς οἵ Ππιρ. 125. 

Τε Λευίτεα Ἰεγςίο ἐς {λε }οἶπί Ώγοβεγίγ ο {πε Ὁμέσυεγςεέἷος 
οἱ (αμιόγίάσε απά Οµ/ογ4. 

ΤΗΕ ΡΑΚΑΙΙΕΙ,  ΝΕΝ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ,αΚΕΕΚ ΑΝΕΌ 
ΕΝΟΙΙ5Η., δεῖης (πε Ααζποτὶβδεᾶ Τετβδίοη 5εί (οσί]ν η 1611 ατταησεά 
ἵπ Ῥαγα]]α] Οοἵπηης νΙΗ ἴνε Ἐιθνίφοά Ὑδγβίοη οἱ 1981, απά νν]τ]ι ἴ]λα 
οτἰρίπαϊ (τεεῖς, α5 εἀῑιεά ὮΥ Ἐ. Ἡ. Α. ΘΟΚΙΥΕΝΕΕ, Μ.Α., σας, 
11.Ὀ. ϱτονη ὄνο. 125. 64. Τε Λευέτρα Ψογέον ὃς {λε σοὐνέ 
ΛἈγοβεγέν ο έ1ε ὈηίυεγςΗ{έες οί (α)ηὀγέάςε αιά Οα/ογά, 

ζοπώημ: 6. 7. 6{4ν ὅ- 5οΝ5, (αὐγίάσε η ἔυεγςίν Ρε ἨΗ/αγελοιισο, 
νε {αγία 7αποα. ----2 



4  ΡΟΡΙ/Ις47ΙΟΝΣ5 ΟΚ 

ΤΗΕ ΟΙὈ ΤΕΡΞΡΤΑΜΕΝΤ ΤΙΝ αξδΕΕΚ ΑΟΟΟΝΡΙΝα 
το ΤΗΕ ΡΕΡΤΟΑΑΙΝΤ. 
Ἠοποτατγ Εε]]ουν οἱ ἄοπνΏ]ε απά (αἶμς (ζο]εσο. 
1ν Κίπσδ. ΟτοΝΠ ὄνο. 75. 64. 

γο]απιε 1. ὮἙγ ἴἶιε 5απιε ΕάΙίογ. 
εεΏει Ζννεο] ἀϊεδεγ Αιιςσαῦε, ἆεπ ΡαηΏζεπ 

ἵη 4εῃπ εγννᾶΏηίεη Ἠ9ς. νογΠερεπάεη ΚτΙ5δομεπ 
Φτοβ ἄρεγς]ολε]{οἷι ΖΗ5απηππεηΖιδίε]]εη απά ἀεπη 
Βεπῆίζει ας Νασ]ισομίασεν ἴπ ἆεπ Βεραταῖ- 
8π9βαβεη Ίεπετ (οάΐοες Ζι «Ι5ΡΑΓΕΗ, ἶδί Πες 
1ῃ οοπιρεηάἰδφδεςίοι Ίλ)εἶςε νογίιγεβ]ἰο]ι εγγεῖς]ξ, 
Ῥεζῆρ]ο]λ ἆετ Κἰατπεῖς, βολδηλπεῖΙε απά Οοἵ- 
τευ(πεῖι ἀες. Ὀτιο]κς σεὐῆτι 4εν Λιδραῦο ἆάς 
Ἠδομςιε Τοῦ.. Ώα ΖΗβ]εἷοἩ ἀει Ῥτεῖς δε] πὶ-- 
ἁτῖρ σεςιε]]ε ἶ5ε, 5ο ἶδῖ Ζι Ποβεπ υπά ζα νἴῃ- 
5οπεπ, ἆαςς δἱα ασ] α{(σογ]α]υ ἆςς εηρ]Ιδοπεῃ 
ΒρταυΠ]κτείθες 1Ἠτε Ὑετρτείέαπς Ππάεη υγετάς. 

Ἐάῑιεά Ὦν Ἡ. Ῥ. ΘΜΕΤΕ, Ὁ.Ὀ., 
γ/ο]. 1. (αθπεςίς--- 

[1 {ε Όγεςς, 
Ῥεζήσ]ίοἩ ἄες Αοοεπία απά Βρίσίέα» 4ετ Ἐίσει- 
τη οἰπά ἀἱε Ἠεταιςς. Ίητε εἴσεπειπ ΊΜερε 
Ρεραηφεη.”'----12ειιέσελε {1{{εγαἔιεγσεἰζερ'. 

3ΤΠε Ἐάῑποπ Ίας Ῥεεη εχεοµίεά ἵπ ἴπε νεΤΥ. 
Ῥεςί 5ίγ]ε οί Οαπιρεϊάσε αοσπταογ, νν Πίο] Ίνα πο 
5αροετίος αΠΥΝΥἨετε, απά ΕΠῖ5 15 εποισ]ι {ο ριί {εξ 
αἲ τε Ἠοαά ο{ εἶνε Πε οἱ εἀϊεῖοης {ος πιαΠΙΙΑΙ 
υ56.---4επά ή}. 

(«Απ εἀείοη, γνλῖοἩ Γος οσάίπατυ Ῥήχροβες 
νν] Ῥτοβα)δ]ν Ἠεποείοσιμ Ῥαὰ {παί ἵπ πδε Ὦγ 
τεαάςτς οἱ ἴηε βερίμαρ]ηῖ.”---σπαγαέαε. 

ΤΗΕ  ΡΟΟΚξΚ ΟΕ ΕΟΟΙ ΕΞΣΙΔ2ΤΕ, νι] Νοίες απάἆ Ἱῃπ- 
{τοάιςίϊοη. 
Ἠλε]]5. Ἱ.ατρε Ῥαρει ΕάϊΠοῃ. 

Ῥγ {πε Ύετγ Ἐεν. 
ΤΏ)ΕΠΙΥ ὄνο. 
Ἐ, ΗἩ. ΡΙΟΜΡΤΕΕ, Ὦ.Ὀ., Ώεαπ οί 

75. 64. 

ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΡΙΝα ΤΟ ϱτ ΜΑΤΤΗΕΝ ἵπ 
Αηρ]ο-βαχοη απά ἈΝοτίπαπιρτίαη ὙΨετεδίοης, 5γπορίϊσα]ϊγ ατταησεά: 
νη(α (ο]αίίοης εχΠηΙδΙῖης α]] πε εαάϊῖησς οί 411 ἴλο Μό5, Ἐκοά 
ὉΥ (πε Κεν. ΊΝ). Ν. ΘΚΕΑΤ, 1 111.Ὀ., Ἐλτίηρίοη απἀ ΒῬοδιοτίῃ Ἐτο- 
{ε55οΓ οἱ Απο]ο-βαχοη. 

{«ῬΥ αιε ραῬ]Ισαίίοη οἱ {πε Ῥγεδεηί νο]απιε 
Ῥτος. Ῥκεαί ας Ῥτουςδ]ί {ο ἴ5 οοπο]ιδίῖοη α 
νγοτ]ς Ρ]αηπεά πἹοτε {Παη α Πα] οεΏηΙΙΤΥ αΡο Ὦ 
εμε Ίατε ]. Μ. Κεπιδ]ε... θίμάεπίς οί μα 
Ῥανεα ΕΝΕΣΥ εᾷβδΟΠ Το Ῥε ρταίε[α] {ο ῬτοἙ, θκεας 

Νενν Ἐά15ἱο. ΏεπιΥ 4ΐο. 1ο». 
{ος (πε 5ε]ο]ατ]γ απά αοοιταίς ν/αΥ ἵπ εν λπῖοἩ Ἶε 
Ῥας Ρρετ/[οτπιεά Ἠϊ5 Ιαβοτίοιι ἔαδκ. ΤΠαπ]κς ἴο 
Ἠάπη ννε πονν Ροβ5ε5ς α τε[αδ]ε εἀΠῖο ο{ αἲ] ῆια 
εχὶςιίης ΜΑ». οἱ ἴἶε οἷά Ἐπριϊδ] Οοεδρεῖ5.”---- 
εαάεμεγ. 

ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΟΙΝα ΤΟ 2Τ ΜΑΕΕ, υπ!ογπα 
νη(Ἡ {ηε ρτεσεάίης, ὮΥ {πε 5απ1ε Ε.άῑῑογ, 

ΤΗΕ  ἀαΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΡΙΝα το 5τ Ι1ὐΚΕ, 
νητἩ (πε Ρτεσθάίπς, ὮΥ {1ο 5απιε Ε:άῑῑογ, 

ΤΗΕ ἀΟΔΡΕΙ, ΑΟΟΟΝΡΙΝα ΤΟ 5Τ ΤΟΗΝ, 
νη(Ἡ {ο Ῥτεσεάίης, ὮΥ {ηε 5αππε Ε,άῑῑος, 

««Τλε 6οςβεῖ αερογαζ ἐσ δέ ού, {ἴλι 
Απρύο-δακον αλά ΔΝΟοΟγέΛ1ιόγέαι ἵεγοίολς: 
οοπιρ]είες αη μπάετίαΚκίης ἀεείσηεά απἀ οοπι- 
πιεποεά ὃν (μαι ἀῑςδπριϊδηεά 5ολοίατ, ]. Μ. 
Κεπιρῖς, 8ΟΠΠε ΓΟΙΕΥ γεατ5 αρο. ΟΕ έμε Ρρατ- 

ΏΕΠΙΥ 4ΐο. 1ο». 

ΠΙΓΟΓΠΙ 
Ώεπιγ 4ἱο. 1905. 

ἀΏΙ{ζογΠι 
Ώεπιγ 4ΐο. 105. 

εοι]αχ νο]άπηε ΠΟΥ ῬείοΓε 115, νε 6ΆἩ ΟΠΙΥ 54Υ 
ἵτ 15 νιοσίἩγ οἱ ἴτς ἔνο Ργεάεσεδδοσ». Με τερεαί 
ελαί ἴῃε ρετνίοε τεπάεγεά {ο (]ε 5εἀγ ο{ Απσ]ο- 
Ῥαχοη Ὦγ εμὶς Ὀυπορεῖς οο]]εοιίοῃ οβηποί εαδί]γ 
Ρε ονεγείαίες.”'----ο1Μ/ήβοα.}γ Δευίετυ. 

ΤΗΣ ΣΟΟΑ σΟ5ΡΕΙ5 (ας αὔους) δσιωιά { ϱ16 ὉοΗε, 
Ρτίοε 395. 

ΤΗΕ  ΡΟΙΝΤΕΕΟ ΡΕΑΥΕΚ ΒΟΟΚ., Ρείΐπσ {πε Ῥοοκ οἵ 
«οπηπιοπ Ῥγαγετ π( νε Ῥφα]ίετ οἵ Ῥδαίπι οἱ Ὠανίά, Ροϊπίεά α5 
{πεγ ατε {ο Ῥε 5αηπς οἱ σαϊά ἵπ (Πατεῃες. Ἐογα] ὡς 15. 64, 

Της9 68119 ἵη 641.196 92ο. ο1οῦΠπ. θέ, 

ΤΗΕ ΟΑΜΒΕΙΡΑΕ,  Ρ5ΑΙ/ΤΕΝ, {ος {]ε 15α οΓ Οἰιοῖτς απά 
Οτραηϊςίς. βρεεῖα]]γ αἀαρίεά {ος Οοπρτεραίίοπς { η νμ]ο] {πε ὅ ζαπι- 
Ῥτιάσε Ροϊπίεὰ Ῥταγει Βοο[” ἶ5 α5εά. Ώεπιγ ὄνο. ο]οίῖ εχίτα, 35. 6]. 
οἰοί] παρ, ουί Πι5Η. 25. 64. 

ΤΗΕ ΕΑΚΔάΚΑΡΗ Ρ5ΑΙ.ΤΕΕ, αγΓαπρεά {ος {πε 19ο οἱ 
6Ποῖτς ὮΥυ Βκοοκε Ἐοδς ΊΛΕΣΤΟΟΤΤ, Ὦ.Ὀ., Ἑερῖας Ῥτοίεδσοτ οἵ 
ὨἱνΙπϊίγ 1η {πε [ πινετςιίγ οἱ (απιρτιάρε. 

ΟΙοῦμ 1.. Τ19 β8119 Ίπ τογα] 92η1ο, 
Έςσαρ. 4ΐο. 5». 
1ιθαῦ1οχ 15. θά. 

Γομάση: 6. 7. Οζ 4 δ” 50Ν5, (απόζγίάήσε ζ7ηήσογφήέν Όγεις Ἡ/αγεποιιος, 
ἄπσε {αγία /α16. 



ΤΗΕ ςσ4Μ5ΑΙΡσΕ ΟΝΙΥΕΛΣΙΤΥ ΡΛΕΙ.. . 

Αταρίο, ὮΏεπιγ 4ἱο. Ίο. 
"Τε πας Ῥεεῃ εαῖά ος εμῖς Ῥου]ς εἶαί ἵε Πας 

αάδεὰ α πεν’ ολαρίετ {ο ἴπε ΒΙΡ]6, απἀ, σιατι]]πς 
α5 ἴἶνε φἴαἴεππεπῖ ππαΥ αἲ Πτςι ἱσ]ί αρρεας, ἴϊ ἶ5 
πο εχαρρεταϊίοπ οἱ ἴπε αοϊια] {αοι, 1 Ὦγ τε 

Ρ]αίε5. Ώεπιγ 4ίο. 1ο». 64: 

͵ ΜΕ] 3 Ρ]αῖες. ας 15. 

«ΟΡΕΣΧ 5. 6ΕΑΡΡΑΕ ΙΑΤΙΝΟς. 
Μαιιμαεῖ, Ματεῖ, Ίμασαε αἆ αρ. ΠΤΙ. 9 οοπιρ]εοίεηῃς, οἶτοα δερίίΠιΙΠ 
νε] οείαναπι 5αθοιΙπῃ οπῖρίνς, ἵη Ἑσοο]εδία Οαἰπεάτα]ί 1ήεἩβε]άϊεησὶ 
φεγναίή5. Όαπι οοἀίοε νεγδίοπίς Ὑη]ραίαε Απιιαϊϊπο οοπ(μ]έ, ΡΓο- 
Ίεροπιεπα «οηδεπὶραίί, Ἐ. Ἡ. Α. ΘΟΚΕΙΝΕΝΕΕ, Α.Μ., Ὀ.0.1., Ι1.Ὀ., 

ΤΗΕ ΜΙΞΞΙΝαΕΚΑάΜΕΝΤΟΕΤΗΕΙΑΤΙΝ ΤΕΑΝς- 
ΤΕΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΕΟΌῦΚΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΕΑ, ἀῑδεονετεά, 
απά εἀ]ίεά νὮ απ Ιπίτοάιοίίοη απά Νοίες, απἆ α {ασθίπηϊ]α οἱ ἴ]α 
Μ5., ὮΥ ἘΟΒΕΚΤ 1, ΒΕΝΡΙΥ, Μ.Α., Τιοτά ΑΙπιοποι’5 Ῥτοίεςδος οί 

Ἐ]ρ]ε ννε απάετδιαπά ελαί οἱ (ε Ίαγρει οἷζε 
νΏίοἩ οοπίαίης ἴπε ΑΡροοτγρ]α, -απά 1 πα 
Ῥεουπά Ῥοο]ς οἱ Ἐδάτας σαπ ὃε {αἶτ]γ σα]]εὰ α 
Ρατῖ οί τε ΑΡροοτγρᾗα.”---δαέκγάαν Δευίετυ. 

ΤΗΕ ΟΝΙαΙΝ ΟΕ ΤΗΕ ΙΕΙΟΕΞΣΤΕΚ ΟΟΡΕΣΧ ΟΕ ΤΗΕ, 
ΝΕΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. Ἑγ Ι. ἘΕΝΡΕΙ, ΗΑΚΕΙς, Μ.Α. ει 34 

Ἐναηρε]ία 3995. 

τιῖες. 
ςαπιρτίάσαε, («τονη 41ο. 

""Τεᾶει {οἰσεπάᾳε Ἐοτςο]ες υνϊτά ἁαπκδας 
ΑΠΕΙΚΕΠΠΕΗ, ἀά55 Ὀνναίπδοη ας Ειπάαπιεπί Ζὰ 
εἶπετ Πφιοτίδο]-κτἰίδοπεη (Οεδομῖολίε ἆες 

“Τε 15 εἶε τεδ]έ οἱ εποτοιςσἩ, οατεί[υ], απά 
Ραξεπῖ Ἱπνεςισαίίοπ οἱ αἲὶ ἴ]ε ροῖπις Ὀθεατίης 
οη ἴμε 5α0]εοί, απἀ ἴπε τεςμ]ῖς αγ Ῥγεδεπίεά 
ντι αἀπιταρ]ε ϱοοά 5εΏ5δε απἀ πιοάεςιγ.Ἱ--- 
σκαραέαρε. 

“Τη επι οῬεῃ νετχζεϊοἨπείεπ ΈῬμολμε Περι 
Ἡπ5 ἁῑε εεδίε Ἠδᾶ]έτε εἶπει νο]φιιπάϊΐψεπ, εὔεπςο 
φοτρ{ᾶα]Ησ σεατδεϊτείεηπ γε 5ολδπ αιδρεςίαϊ- 
ἔείεπ Αμ5ραῦε ες Οοπιπιεηίατς πεί αι5(ΠἩγ- 
Ἠεμεπ Ῥτοιεροπιεπα υπά τεϊομΠα]ασεη Ἱγῖῖς- 
πε απἀ ετ]ᾶυτεγπάενπ Αππετκησεῃπ νος.”--- | 

τὰ 21εγαγ{κοᾖος (ελ {γαἰδίαίέ. 
“Ας Οτιπά ἀῑεδειτ Οαεῖιεη ἴδε 4εν Τεχε 

δεῖ Ὀννείε πε πιιςιετλαίτες Ακτιδῖε Πειρε- 
φτε]], ΆΡετ αιοὶ 5οη5ί Παϊ ἆετ Ἠεταιςρσεβρεχ 
πες υαπετπιπάομεπα Εἰεῖδε υπά εἰηρεπεπά- 

“Ἐϊπε Αιςσαῦς . . . Γᾶτ ννε]οπε αἲϊε Ζαρᾶπς- 
Ἠεῖεπ ἩΗ Π]{οπιίττεὶ ἵπ ππαδίεγλαίεεγ Ἠ)είςσε οωε- 
πΏσί νυτάεῃ . . . εἴπε τεί{ε Ετιαοηί 5ἱερεη]ἀτί- 
6εη Εεῖροες.---7εοὐαρέτελο 7, ἐέεγαέεγσεζέλέλερ 

ΤΗΕΟΙΟΕΥΧ--(ΑΝΟΙΕΝΤ). 

ΤΗΕ αΚΕΕΚ ΙΙΤΟΚάΙΕΣ. ΟΠΙεβγ ποπι οτἱσίπα] Αιίᾖο- 
ΒΥ Έ. Α. ΘΝΑΙΝΘΟΝ, Ὦ.Ε., Ιαΐᾳ Μασίετ οί (Ἠτὶδύ5 (οερα, 

Ῥαρεί «ΟνΕΙ8. 155, 

ΟτιεοΠῖδοπεη Τήεατρίει θἶομεγ ρε]εσί Ἰαι.”---- 
ΑΡΟΙΡΗ ΗΑΕΝΑΕΟΚ, 7 Λεορίσεμε ᾖ,ἐήέγαίιε- 
Ζείέωηρ. 

ΤΗΕΟΡΟΚΕ ΟΕ ΜΟΡΞΌΕΞΤΙΑ’”Σ ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ 
ΟΝ ΤΗΕ ΜΙΝΟΕΝ ΕΡΙΡΤΙΕΣ ΟΕ 5. ΡΑΟὈΙ, Τπε Ιαπ γετ- 
5ἵοη νη(Ἡ ἴπε (τοεὶς Ἐτασπηεηίς, εἀϊίεά {τοπι {πε Μ55. γε] Νοίες 
απά απ Πηϊίτοάιείίοηῦ, ὮΥ Η. Β. ΘΝΨΕΤΕ, Ὦ.Ὀ. 
γοιαππε Ι., οοπίαϊπίηρ {πε Ιπίτοάιοίίοη, νν(Ἡ Εασφ]πηϊ]ες ο{ {πε Μ55., 
απά (πε (οπιπεπίατγ προῃ (αἱαίίαης---(οἱοδδίαης. 

Ίπ Ένο Ὑοἱαπιθς. 

ΏΕΠΙΥ ὄνο. 125, 
5ίες βαομκεπηιηῖςς θεῖηπ Ἠετ]ς παῖξ αἶ]εη ἆεπ- 
Πεηίσεπ Ζασαβεη αιςσετῆςίεῖ, νγεἰο]α Ῥεῖ εἶπεχ 
εοἶεμεαπ Τεχι-βιςραῦδε πια Ἰγσεηά εγν/ατιεί 
ψ/ετάεπ ΚΟππεῃ. . «. Ύοηπ ἆεπ ἀτεῖ ἨἩαυρί- 
Ἠαπάφολμείπεα ... οἰπά νοτιεββομε Ῥ]οῖο- 
εο.- Εαοδιηϊ]ε΄ς Ῥεϊρεσεῦεπ, νε ὕδρετ- 
ααρί ἀαάδ ϱαπζε Μετ] νοη ἆετ ζηέυεγςίέγ 

Άγεοςς Ζα Οαπιρϊάρε πε Ὀεκαπηίες Ἐ]εραηζ 
αιδρεςίαείεί 15:.”.--/εοορίεολε 1, ἐέεαέ1σεί- 
ΜΑ. 

“"Ἠετππ Ὀνψειες Τ,εϊμπςσ ΊἸδί εἶπε 5ο 
τῆομείρε ἆαδς γην ας Ἠ)ετ]ς 1Π Ἰκείπεη Ώεβδεγεῃ 
Ἠδπάεηι ν/Ίδρεηπ πιδομίεη, υπά πιῖε ἆεπ οἱς]- 
ετρίεηπ Ἐτνατιιηπρεηπ αι ας Οεἱἴπρει ἆεχ 
Ἐοτίεειζαης επίρερεπ 5ε]εῃ.'----δΗἱρίκεε 
Εεζε]γέε «4ισείςεμ (Ξερί. τ8δ8τ). 

γοιύμΜΕ Π., εοπίαϊηίηςσ {ο (οπηπιεηίατγ οἳ 1 ΤΠεςδδα]οπίαης--- 
Ῥ]μήεπιοῦ, Αρρεηάίςες απὀ Ιηάΐοες. 120, β 

(δερί. 23, 188»). 
ἔέΜιι ἀετεε]θεη Φοτρ{α]ι Ὀδατρείεεί ἀῑς ννῖτ 

Ῥεί ἀεπι εχει ΤΠεϊε ρετῆηπιί Ἰαῦεῃ,--- 
21{εγαγἔδελες (μέγα ζδίαέέ (]1γ 2ο, 1882). 

Ζοπάση: 6. 7. 6{4Υ ὅ”- 50Ν5, (αμιόγίάςε ζησεγο{έγ Ῥγεος Ἡ]αγελοιιρε 
| νε {αγία ᾖ.αλμο. 
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6 Ρ0Ρ//647/ΟΝ5 ΟΡ 

«ΑΥΙΝα5 ΟΕ ΤΗΕ ΙΕΝΙΡΗ ΕΑΤΗΕΚΕΣ, οοπιρεσίπς 
Ῥίταε ΑΡοίμ απἆ Ῥετεα 1. Μεϊγ ἵπ Ἠερτεν απ Επρ]ςδα, νι Οτι- 
εἶσαὶ απἀ Τμδιταίινε Νοίςες, Ὦγ 6ΗΑΚΙ.Ε5 ΤΑΥΙΟΕ, Ὀ.Ὀ., Μαρίας 
οἱ 5ί ]ο]μπ)5 (ο]]ερε, (απιρηϊάσε. ΤΏεπιγ ὄνο. 1ο». 

«Τμ Μαβφεκειῃ Α)οιμ’ 5ίαπἀς αἲ ἴπε 
Ἠεαά οἱ Ηεῦτενν πομ-οαποηίσα] ντ]ίηᾳς. Τι 15 
οί αποϊεπῖ ἀαίε, οἰαϊπιίπς ἴο οοπίαϊη ἴπε ἀῑοία 
οἱ τεας]ετς νο βοιγίνηεά {τοπ Β.ς. 20ο ἴο ἴ1α 
Φά4Πης γθα οἵἳ ος ετα. Μτ Ταγ]οτ’5 εκρἰαπα- 
ἴοτγ απἀ []ηδιταίϊνε οοπΙπιεΠίαΥΥ ἶ5 νετν {11 
απά φαἲἰ5[βοίοχγ.᾽'---δῥεείαέογ. 

Α 6ΟΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ, 

66Α οατε[α] απά (ποτοιρῃ εἀλίοι νΠῖςἩ ἆοες 
ογεζΙτ {ο Εησ]]δα οἱιοἰατ»Π]ρ, οἱ α 5ποτι (γεαιῖδε 
Ίοπι ἴμε ΜΙδηπα, οοηίαἰπ]ης α 5ετῖες ο 5εΠ- 
ἵεηοε» ΟΥ ΠΠΑΧΙΠΙ5 αροτ]δεά ππορι]γ {ο Ἰ]εννῖδ] 
{εασλεγς Ιπιππεάίαἴε]γ Ρργεοεά(πᾳ, οΥ πηπιεάΙα{ε]γ. 
{οἱ]ονῖης νε ΟἨεϊρίαη ετα, . .----ολ{έΜῤΟ- 
αγ Δευίοτυ. Ἶ 

ΑΤΗΟΣ ΟΟΡΕΧ ΟΕ ΤΗΕ. 
ΗΕΡΗΕΚΡ ΟΕ ΗΕΚΜΑΣΡ. Τορεί]μετ νι απ Ιπιγοάμοίοη ὮΥ 
ΘΡΥΚ. Ῥ. ΤΑΜΒΕΟΣ, ΡΗ. Ὁ., (ταης]αίεὰ απ εἀ]τεὰ ντ α Ῥτείαςς απἀ - 
Αρρεπάϊῖοες ὉΥ ]. ΑΚΜΙΤΑΟΕ ΚΟΒΙΝΡΟΝ, Μ.Α., Εε]]ον απἀ Ώεαπ οἳ 
Ομγὶςύς (ο]]ερε, θαπιργιάρε. Ώεπιγ ὄνο. 345. 6. 

ΤΗΕ, ΡΑΙ ΕΞΣΤΙΝΙΑΝ ΜΙΡΗΝΑ. Ἑν ἨΝ. Η.ΤοΝΕ, Μ.Α., 
1 εοείαΓεΓ ἵπ Περτενν αἱ (Ἠγὶςς (ο1]εςε, (απιυτιάσε. Ἐογα] ὄνο. 210. 

ΞΡΑΝΟΤΙ ΙΚΕΝΑΙ ΕΡΙΡΟΟΡΙ ΙΤ ΟαΡΟΝΕΝΟΙΡ Πρτος 
αιίπαιε αἀνειδας ἨΗαγεςες, νεΙδίοπε Τ,αΐπα ουπι (οαἱσοῖρας (6]ατο- 
ΠΙΟΠίαΠΟ ας ΑτυπάεΙαπο ἀεπιο οο]αία, ργαπηΐδσα ἆε Ρ]αςεῖῖς (πος- 
Ώπσοσαπα Ρτο]αδίοης, {Γασπιεηία ΏΕΟΠΟΠ (ταςε, Ὀγτίασε, Αγπιεπίαςε, 
οοπηπιεηία(ίοηε Ῥετρείαα εἰ ἰπάίοῖίρας νατῃς εἀιάτι ἨΝ. ΙΑΝ 
ΗΛΕΝΕΥ, 9.Τ.Β. (ο]]εσῃ Ἠερα]ῖς οΙπι Φοοῖμ5. 2 Νο. ὃνο. 1δ., 

Μ. ΜΙΝΟΟΙ ΕΕΙΙΟΙ5 ΟΟΤΑΝΙΟ5. ΤΠοε τεκί τενἰδεά 
{τοπα {πε ογἱσίπα] ΜΟ., νη(Ἡ απ Εηρ]ί5Η (6οπισεηίαἑγ, Απα]γαῖς, Τπίτο- 
ἁπέϊοτ, απἀ (ορίοις Ιπάϊσο. Ἐάίιεά Ὁγ Ἡ. Α. ΗοΙΡΕΝ, ΙΤ1.ΒὈ. 
Ἐχαπηίπες ἴπ (τεε] Το (πε [7ηϊνειςιίγ οἱ 1 οπάοπ. ΟΤοννΠΏ ὄνο. 75. 6ᾳ. 

ΤΗΕΟΡΗΙΙΙ ΕΡΙΞ2ΟΟΡΙ ΑΝΤΙΟςΗΕΝΡΟΙ5 ΙΙΒΡΝΙ 
ΤΕΕΣ ΑΡ ΑΌΤΟΙΥΟςυΜ εἀϊάϊι, Βτο]εσοππεπίς Ἠετδίοπε Νοιμ]ῖς 
Ιπά1εἴρας Ιηδίταχί . ᾱ. ΠύΜΡΗΕΥ, 5.Τ.Β. Ῥο5ί ὄνο. 5», 

ΤΗΕΟΡΗΥΙΔΟΤΙ ΙΝ ΕΥΑΝάαΕΙΙΟΝΜ 5. ΜΑΤΤΗΑΙΙ 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΡΝΙΟ5, εἀ]ιεὰ Ὦυ 7. . ΗύΜΡΗΕΥ, Β.Ὀ. Βτεβρεπάατγ 

: οί οί Ραμ)”», Ιαιε Εε]]ον; οί ΤεϊήΙΙγ (ο]]ερε. ΤΏεπιγ ὄνο, 75. όᾳ, 

ΤΕΕΤΟΙΙΙΑΝΟΣ ΡΕ ΟΟΚΟΝΑ ΜΙΙΙΤΙΣ, ΡΕ ΔΡΕς- 
ΤΑἜςΟΤΙ5, ὮΕ ΙΡΟΙΟΙΑΤΕΙΑ, νῆι Απα]γεῖς απά Ἐηρίϊσῃ Νοῖςς, 
ὮῬυ «ΕΟΚΟΕ ΟὔΕΚΕΥ, Ὀ.Β. Ῥτεασμει αἲ ἴηε (λατίετ Ηουςε, ]αΐθ 
Ἐε]]οιν απἀ Τιίοι οἱ οί ]ομπ)ς («οἱ]εσᾳα. ΟΓΟΝΠ ὄνο. δι, 

ΗΡΚΑάΜΕΝΤΟ ΟΕ ΡΗΙΙΟ ΑΝΕΟ ΙΟ5ΕΡΗΟΣ. Νεν]γ 
εἀ]ιεά Ὦυ Ἱ]. ἘΕΝΡΕΙ, ἨΗΑΚΕΙ5, Μ.Α., Ἐε]ίοιν οἳί (ἶατε (οἴ]ερε, 
6απηρτϊιάσε. Ἰλτ ἴννο Εαοδίηλῖ]ες. ΤΏεπιγ 4ίο. 125. 66 

ΤΗΕ ΤΕΔΟΠΙΝα ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΣΤΙΕΑ. Νεν]γ εἀ ες, 
να Ἐασθίπη]]ε Τεχί απἀ Οοπιππεηίατγ, ΒΥ ]. ΕΕΝΡΕΙ, ΗΑΕΕΙ5, Μ.Α. 
Ώεπιγ 4ΐο. ΚΙ. 15, 

ΤΗΕΟΙΟΕΧ--(ΒΝαΙΙΡΗ). 
ΜΟΕΒΚ5 ΟΡ 1Ι5ΑΑ6 ΒΑΕΚΚΟΝΥ), οοπιρατοά νΠ {πε Οτῖ- 

σιπαὶ Μ55., επ]αγσεά νι Μαιετίαὶ5 Ἠπλοτίο απριβρ]δηεά. Α Πεν’ 
Ἐάϊῑποη, ὮΥ Α. ΝΑΡΙΕΚ, Μ.Α. ο ος ὮΏεπιγ ὄνο. 43. 35. 

ΤΕΕΑΤΙΡΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΡΕ’Σ Θ0ΌΡΚΕΜΑΟΥ, απά α- 
Ώϊδεουτ5ε οοποεγηίης ἴπε Ὀπίιγ οἱ τηε 6ΠατοΠ, ΒΥ 15ΑΑο ΒΑΕΕΟΥ’, 
ΏεΠΙΥ ὄνο. 7.5. 6, 

΄οµμάς: α 7.έταν ὅ» 5ΟΝ, Οιῤγέάρο έυεγ (έν 705 Ἡαγεήσησε, 
«πε ἸΤαγία Γαμο. 

υ 



ΤΗΕ 64ΗΡΛΙΡόΕ ΝΙΥΕΛΣΙΤΥ ΡΑΕ, 7 

ΡΕΔΕΡΟΝ5 ΕΧΡΟΦΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΟΚΕΕΡ, οάϊοά 
ΡΥ ΤΕΜΡΙΕ ςΗΕΝΑΙΙΙΕΕ, Β.ΒΓ. Νευν ΕάῑΠοπ. Εενίδεὰ ΡΥ ΚΕ. ΘΙΝΚΕΕ, 
Β.Ὀ., Πάρτατίαη οἱ ΤτϊπΙιγ ζομεραε. Ώεπιγ ὄνο. 129. 

ΡΑ πενν εἀ[ῖοη οἱ Βί5Πορ Ῥεαχκοπ)ς (Ἀπιοι  (Οο]ερε.......ΑΙἰοσείμες (ΐς αρρεατς {ο ὃε ἴ]α 
νοτκ Ον ἐε 6γεεά Ἰας ]αδί Ῥεεπ ἴδνιεά ὮΥ τε πιοδί οοπιρ]εῖε απἀ οοπνεπ]επί εὀΙΠοη α5 γεῖ 
“Οαιῤυτϊίάσε Ὀπινεγεϊιν Ῥτεςς. Τε 5 ἔε ννε-  Ῥιαυ]δηεά οἱ α ννοτκ ννηῖοἩ ας Ίοης Ῥεεῃ χ6- 
Κποννη εἀἰῖοι οἱ Τεπιρ]ε Οενα]]ες, ἐλοτοιβ)]γ οορηίδεά ἵπ αἰ] αματίετς 45 α 5ιαηάστά οΠ6.---- 
ονετλαι]εά Ὦγ τε Ἐεν. Ἐ. βίηΚετ, οἱ Ἐτιπῖτγ σκαγαέαρε. 

ΟΕ ΤΗΕ, ΑΝ ΑΝΑΙΥΣΡΙΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΣΧΡΟΡΦΘΙΤΙΟΝ 
ΕΚΕΕΕΟ υτίτεη ὮΥ (πε Ἐίδῃι Κεν. Ι0ΗΝ ΡΕΑΕΣΟΝ, Ὠ.1). Ιαΐε 1,οτά 
Ῥίδπορ οἱ Ολορίετ, ὉΥ ΑΝ. Η. ΜΗ, Ὦ.Ὀ. Όεπιγ ὄνο. 5, 

ΝΗΕΑΤΙΥ ΟΝ ΤΗΕ ζ6ΟΜΜΟΝ ΡΕΚΑΥΕΕ, εἀ[εά Ὦγ 
ᾱ. Ε. 6οΚΕΙΕ, Ὀ.Ὀ. Ιαΐᾳ Μαςίετ οί Πεδις (οἴ]ερε. ὮΏεπιγ 8νο, 75. όᾷ. 

ΤΗΝΟΕΟΚΜ5ΟΕΡΚΑΥΕΚ ΟΕΤΗΕ ΤΙΜΕΟΕΟΌΕΕΝ 
ΕΙΙΖΑΡΕΤΗ. ΧΝοιν Εἶἰτδι Εερεϊπιεά. ὮεΠΙΥ ὄνο. 6, 

ςἘ5ΑΚ᾽ ΜΟΚάΑΝ’5 ΙΝΝΕΞΤΙάΑΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ΤΕΙΝΙΤΥ ΟΕ ΡΙΑΤΟ, απἀ οἱ ΡΠΙο ]αάσας, απἆ οἱ ἴπε εβεέὶς 
ΝΠΙΟΝ απ αἰιαςἈππεηί ἴο ἴπεις Ψτίηρς Ἰαά αροη ἴμθ ρτϊποῖρ]ες απἀ 
τεαδοπίηρς οἱ ἴΊιε Εαίμεις ο{ (ί1ε (Ἠχίδιίαη «ἨιτοἩ. Εενίςεά ΡΥ Η. Α. 
ἨΟΙΡΕΝ, ΙΤ. Ὀ. (τονη ὄνο, 45. 

ΘΕΙ ΕΟΤ ΡΙΡΟΟὉΌΕΒΡΕΣ, υγ ΙΟΗΝ ΘΜΙΤΗ, Ιαΐε Ἐε]]ουν οί 
Φιεεης’ (οἶ]ερε, (απιυτίάσε. Εάῑτεὰ ὮΥ Η. (. ΥΠΑΜ, Β.Ὀ. Ιαΐε 
Ῥτοίεβςο οί Αταδίος, 

“«Τπε 'ῬΒε]εοι Πϊδοοιγδες’ οἱ ]οῦα Ὀπήτη, 
οο]]εοῖεά απά ρυῦ]ῖδμεά Ποπ Ἠὶ5 ραρετς αἴιες 
μὶ5 ἀεαί], ατα, 1η ΠΙΥ ορίπίοΠ, ΠΠΙΙΟΝ ελα πιοδε 
σοηρίζεταδ]ε ννοτ] Ιε[ε το 5 ὃν μῖς (απιγϊάσθ 
Ῥο]οοὶ [τπε Οαπιυτϊίάρε Ρἱατοπ]ςίς]. 1Πευ πανε 
α τῖβητ ἴἵο α Ρίασε ἵπ ΕΠΡΙΙ5Η Πτεχαγγ Ἠἰδίογγ.” 
--Μτ ΜΑΤΤΗΕΝ ΑΕΝΟΙΡ, ἵπ ἴλε (ολέερεῤο- 
24 {ευίειυ. 

{ΟΕ αἲὶ ἴπε Ρτοάμοίς οἱ ἴπε Οαπιργϊάσε 
Ῥσ]οοὶ, ἔπε /Φε]εοι Ἠϊδοοιτδες᾽ ατε ΡετΏηαρς 
ἴλε Πϊρμεςι, α5 (Πεγ ατα ἴλε πιοδί αοοεδςῖρἰε 
απά ἴλα πιοδί ν]άεὶγ αρρτεοίαϊεἀ...απά Ιπάεεά 

Εογα! ὄνο, 75. 6 
πο δρἰπ(ια]]γ εποισΏι{υ] παπά οςη τεαά ἔπεπα 
ππππονεά. ΄1Πεγ ϱΑΓΓΥ 5 5ο ἀῑτεοί]γ Ιπίο απ 
ΑἴΠΙΟΣΡΗΕΤΕ οἱ ἀῑνίπε ΡΗΙΙΟΡΟΡΗΥ, ἱωπίποις 
ντα πε τίοηεςί Πρῃῖς οί πιεάἰταιίνε σεηίμ5... 
Ἠε ννας οπε οἱ ἴἼοδε πατε ἴΠ]ηκεχς ἵπ νηοπι 
Ίαγφεπεςς οἱ νΙεν, απἁ ἀερίῖ, απἀ ννεα]ε] οί 
Ῥοεῖῖο απἀ 5ρεοιαίῖνε ΙηδίΡΗΙ, οΏηΙγ βεινεὰ {ο 
ενοΚε πιοτε {1]γ 1πε τε]ρίοιις δρἰσίε, απ ν]]]α 
Ῥε ἆγενν εἶνε πιοι]ὰ οἱ Πὶ5 (πουσΏί ίτοπα ΡΙοήπα5, 
ηε νὶνίπεά ἴ]ε 5Ὀδίαηοε οἱ {τ ἔτοπι 5ὲ Ῥαι1.---- 
Ῥτϊποϊρα! ΤύΙΟςΗ, Δαξίοιαὶ Ίλεοίορν ει 
δηρίαλιαά ἓε έλε τγέ (ε2ε{1έ2Υ. 

ΤΗΕ ΗΠΟΜΙΙ ΙΕ, νι Ψατίοις ἘΚεαάίηρς, απά {πε Όιο- 
ταιίοη5 {Τοπ ἴπε Εαΐμετς σίνεη αἲ Ιεηρίῃ Ιπ {πε ΟτἰΡίπα] Ἱαηριαρες. 
Ἐαιτεά ὮΥ ἴπε Ἰαΐε . Ε. «0ΕΕΙΕ, Ὀ.Ι). Ώεπιγ νο. 75. 64 

ΡΕΟΡΙΙαάΑΤΙΟΝΕΟΝΡΟΙΕΝΤΙΗΡΚΑΙ ΕςΕΤΙΟΝΕΣ 
ἀ4εοεπι Οχοπ ἵπ θοελο]α Τπεο]οσίσοα Παδῖία α ἘΟΒΕΕΤΟ ΘΑΝΡΕΕΡΟΝ, 
95, Τπεο]οβία Ιρίάεπι Ῥτοίεσσοτε Ἐερίο, ἸΝΜΙἃ Ἐπρ]ϊςα Νοίες, 
Ἱπο]αάίηπσ απ αὐτιάσεά Τταηφ]αίίοη, ὮΥ Ἠ. ΓΗΕΝΕΙΙ, Ὁ.Ὀ. ἰαιε 
Μαςίετ οἱ ΤεϊπΙιγ «ο1]εσε. Ώεπιγ ὄνο. 75. 6. 

ΑΕΚΟΗΒΙ5ΗΟΡ ὉΌδηξκς ΑΝΦΜΕΚ Το Α 1Ε501Τ, 
ν(Ὦ οἴπει Τταέϊ5 οη Ῥορετγ. Εαῑεά ὮΥ ]. ΘΟΗΟΙΕΕΙΕΙΡ, Μ.Α. Ιαΐε 
Ἐερίας Ρ{οίεδ5ος οί (τεε]ς ἵη {πε Ὀπϊνειδιίγ. ὮΏεπιγ ὄνο. 75. 6. 

ΛΙ ΞΟΝ’”5 ΤΙ ὗΡΤΚΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΜΕΤΗΟΕΡ ΟΕ 
εχρ]αϊηίηςρ ενε Νε Τεδίαππεηί, ὮΥ ἴ]α εατ]γ ορίἰπίοης οἱ Πεν5 απἀ 
Ολτϊςίαης «οποετηίηρ 6ητίςι. Εαῑεά ΡΥ Τ. ΤύΚΤΟΝ, Ὦ.Ὦ. Ἓνο. 5», 

ΙΕςΤΌΟΚΕΣ ΟΝ ΡΙΝΙΝΙΤΥ ἀε]ίνετεά ἵπ ἔἴε Ὁ πὶνεΓείιγ 
οἱ (απιυτίάσε, ὮΥ ]0ΗΝ ΗΕΥ, Ρ.. ΤΠἰτὰ Εάϊμοη, τενῖσεά Ὦν Τ. 
ΤΟΕΤΟΝ, Ὁ.Ὀ. Ἰαΐε 1,οτἆ Βἰ5Πορ οί ΕΙΥ. 2 νο Ώεπιγ ὄνο. 155, 

5. ΑΏΌΣΤΙΝ ΑΝΕΟ ΗΙ5 ΡΙΑςΕ ΤΙΝ ΤΗΕ ΗΠΗΙΖΤΟΕΚΥ 
ΟΕ 6ΗΠΕΒΙΡΤΙΑΝ ΤΗΟὉαΗΤ. ΕΒεϊησ {πε Ἠιίδεαῃ 1Ι,εοίατες {ο 
1δ6ς. ὮΥ Ν. 6ΕὐΝΝΙΝΟΗΑΜ, Ὀ.Ὀ. Ώεπιγ ὄνο. Βιοκταπῃ, 125. 6 

/οµάς: 6. 7. (1 41γ δ- 5οΝ.5, (αμιόγἡἶσε η υενςί(ν Άγεος Ηαγελοίσοε, 
ἄνε {αγία ζαπμό. 
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ΑΕΑΡΒΡΙΟ, ΒΑΝΡΒΚΗΕΙΤ, ΡΥΗΒΙΑ6, δο, 

ΤΗΕ ΡΙΝΥΑΝΑΡΑΝΑ, α Οοἱ]οοίοι οί Τατ]γ ῬιάάΠίςίε 
Τιερεπάς, πΟΝ Πγςδί εἀ]ιεά Ποπι {με ἨΝεραί]εδε βαηδκηίι Μ5. η 

Ἑγ Ἐ. ἙΒ. ΟΟΜΕΙΙ, Μ.Α., Ῥτοίεβεος οΕ 6απιστϊιάσε απᾶά Ῥατίς. 
Φαησ]κεῖίε Ιη πο Ὀ πίνοτςΙίγ οἱ (απιρτϊάρε, απἀ Ἐ. ΔΑ. ΝΕΠ, Μ,.Α., 
Ἐεἰ]ον/ απἆ ΤεοείατεΓ οἱ Ῥεπιρτοκα (ο]]ερο. Ώεπιγ ὄνο. 185. 

ΡΟΕΜ5 ΟΕ ΒΕΗΑ ΕΡ ΠΡΙΝ Ζ0ΟΗΕΙΕ ΟΕ ΕαΥΣΡΤ, 
Πιν α. Μειτίσαὶ Τταηδ]αίίοη, Νοίες απά Ιπιτοάποίίοηυ, ὮΥ Ἑ. Ἡ. 
ΡΑΙΜΕΕ, Μ.Α., Βατεϊσίετ-αί-],ανν οί {πε ΜΙιάάϊῑε Τεπρ]ε, Ἰαΐε Τ,οτά 
Απιοπει΄5 Ῥτοίθβεος ο{ Αταδίς, {ογπιετ]γ Ἐε]]ονγ οἱ δέ ]οἶιπ)5 ζοἶ]ερε, 
6απιρτϊάσα. 2 νο]. ΟτονηΏ 4ΐο. 

γο]. 1. Τπε ΑκΑΡΙο ΤΕΧΤ, 
Το. Π. ἘΝοΙΙδΗ ΤΕΑΝΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

ἔ«Ύγε Ἠανε πο Πεκιαίίοη ἵπ 5αγίης ἴμαί ἵπ 
Ῥοίμ Ῥτοί. Ραϊπιεγ Ώας πιαάς απ αἀά]εῖοι ἴο Οτί- 
επταὶ Πτεχαίιτε {ος ΝΠΙοἩ 5ελοίατς 5Που]ά ὃε 
ρταίεβι]; απά ἴἶιαί, ννΏῖ]ε 5 Ἰπον]εάσε οΓ 
Αταὺϊῖς ἶς α 5μβποἰεπί σιαταπίεε {ΟΥ Ες πιαδίετγ 
οἱ ἴπε οτἱσ]ηα], 5 Ἐησ]ϊδα οοπιροςείοης5 ατα 
ἀϊδειπριϊςπεά Ὦγ νεγδαιἰΠίγ, οοπιπιαπάἆ οί Ἱαη- 
ασε, τηγιηπιϊσαὶ οαάεπος, απἀ, α5 νε ανα 

1ο5, 64 
105, 6; ο]οίῖ εχίτα. 55. 

χεπιατκοαᾶ, Ὦγ ποῖ υαπθκά]έα] Ιπεαίίοης οἱ ενα 
βίγ]ες οἱ θενεγα] οἱ ους ονΏ {ανουτίτε Ροεῖς, 
Ηνίησ απά ἀεαά.'---δαέπγάαγ Πευέστυ. 

“Τηϊς θιπιρίοις εἀἰεῖοη οἱ {πε Ῥοεπις οί 
Ῥε]μά-εἆ-άία Ζολεῖς ἶ5 α νετ γνε]οοπιε αἀά]ίοι. 
{ο ἴε απια]] 5ετῖες οἱ Ἐαδίεγη ροεῖς αοοεδεῖρ]ε 
{ο τεαάετς νο ατε ποῖ Οτιεπία]ϊδίς.”'---“εα- 
αἱ}. 

ΤΗΕ ΟΠΚΟΝΙΟΙ ΣΕ ΟΕ ΙΟΡΗΟΑ ΤΗΕ 2ΤΥΙΙΤΤΕ., εοπῃ- 
Ῥοδεᾶ ἵηπ Ὀγτίαο Α.Ε. 5ο7 γη αη Εησ]ϊςη {ταης]αίῖοη απά ποῖες, ὮΥ 
7. ΊΛΕΙΟΗΤ, ΤΙ. Ὀ., Ῥτοίεδςοι οἱ Αταδίςο. 

ΕΌιε Ἰεμττεῖσ]ιε Ἰεῖπε (Ἠτοπῖ]ς Ίοδιας Ίνα 
ηαοἩ Αρβκεπιαπί υπά Ματαν ἵπ είσαι εἶἴπει 
ἁπτίει Βεατρεϊίεγ σεΠιπάεη, ἆει δἱεἩ πι ἁτε 
Ἐππεηάαίίοη ες Τεχίες νε πι ῑε Ἐτκ]άταπςσ 
ἀει Ἐεα]εη ννεςεπί]οῖμ νεγάϊεπί πσεπιαοΒί Ἰαί 
εως 5. Το5δυἆ-Αιιςραῦε ἰςί εἶπε 5εἩγ ἁαπκεῃς- 
αχγετίε (αδε ιιπά Ῥεεοπάετς επιρ{εµ]επδν/ετί αἷς 

Ώεπηγ ὄνο. το. 64 
εἶπ ΤεΏγπιϊέτε] Γᾶγ ἆεπ 5γτίδεπεῃ Ὁ) πιεντ]οΏί; ες 
εγςο]είπέ αιιοἩ σεταἀε 2 τεολίεη Ζεϊε, ἆα ἅῑε 
2ννεϊίο Αιιςσαῦε νοπ Ἐοεάΐσαις »υτίδοµει (Ώτες- 
(οπιαϊηίε Ίπι Βιομλαπάε] νο]]ιᾶπάϊς νετρτῖΠεη 
υπά ἀῑε]επίσε νου ΚΙΤ5οΠ-Βετηφίεῖπ ηὰχ πος] 
{Ώ νψεηπίσεηπ Ἐκχειιρίατεπ νυτπαπάεα δι. 
ειεέφεᾖε {,1έ{07α έτει σεζέτέες’, 

ΚΑΙ ΔΗ ΑΝΕΏ ὨΙΜΝΑΗ, ΟΕ, ΤΗΕ, ΕΑΡΙΕΣ ΟΕ 
ΒΙΩΡΑΙ; Ῥεῖηπςσ αη αεοοιπί οἱ {είς Πίεγατγ Ηἰδίοτγ, ἰοσείπει νι 
4η ΕηρΗ5Η Τταηρ]αίίοη Οἱ {Πο 5απης, νψί] Νοίςς, Ὦγ 1. . Ν. ΚΕΙΤΗ- 
ἘΑΙΟΟΝΕΕ, Μ.Α., Ιαΐε Τ,οτὰ ΑΙπιοπει5 Ῥτοίεδεοι οἱ Αταβίο ἵπ ἴα 
ὈπινεγςΙ(γ οἱ (απιρτϊάρο, 1)εΙΠΥ ὄνο. 7». 66 

ΝΑΙ ΟΡΑΚΗΥΑΝΑΜ, ΟΕ, ΤΗΕ  ΤΑΙΕ ΟΕ ΝΑΙΑ; 
οοπίαϊἰπίηρ {πε οαηφκτιῖ Ταχί ἵῃπ Ἐοπιαηῃ (ματασίετς, [ο]οννεά Ὦγ α 
γοσαρα]ατγ απά α 5ΚείοαἈ οἱ ΘΦαηδἰκτίί (ΑΠΙΠΙΣΤ. ἘΥγ {πε Ἰαΐε 
Ἐεν. ΤΗΟΜΑΡ ΙΑΕΚΕΤΊ, Μ.Α. Ττιπϊγ (οἶἱεσε, Ἐερίας Ῥτοίεδδος 
οἱ ΗεΡρτενν. ὮΏεπιγ ὄνο. 195. 

ΝΟΤΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΤΑΙΕ ΟΕ ΝΑΙΙΑ, {ος ἴλα 15ο οἱ 
6]αρεῖσαὶ Ῥίμάεηίς5, ὉΥ ]. ΡΕΙΠΙ.Ε, Τ11{. Ὦ., Μαρδίετ οἱ 6λεϊςς (οἶ]ερε, 
ΏΕΠΙΥ ὄνο. 125. 

ΟΑΤΑΙΟαΟΣ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΡΡΗΙΣΡΤ ΔΘΑΝΡΘΚΗΕΙΤ 
ΜΑΝΟΡΟΒΙΡΤΗΟ ἵπ {πε Ὀπίνετδίγ Τήρτατγ, (απιυτιάρε. Ἐάιεὰά 
Ῥν 6. ΒΕΝΡΑΙΙ, Μ.Α., Εεἶ]οιν οἱ (οηνῆ]ε απά (αἶμς ζο1ερε. Ώεπιγ 
ὄνο. 125. 

εΤι 15 ΙΠπΘοΘΡΣΑΥΥ {ο δίαῖε Ἠον τε «οΟπι- 
Ῥϊ]αξῖοη οί ἴ]ε Ῥτεσεηί οαία]οριε οαπιε {ο ὃε 
Ρἰασεὰά ἵπ Μιχ Βεπάα]ὴ5 Παπάς; {τοπ πε εἶια- 
ταοῖατ οἱ Πΐ5 ννοτ] 1ὲ 15 ενἰἀεπί {πε 5ε]εοτῖοῃ 
ν/ας Ἰμαάϊοίοις, απά ννε πιαγ Γ{ΑΙτΙΥ οοηρταϊ]αίε 

ἴποφε οοποεσπεά 1η 1{ οἨη {πε τεςυ]ε... Μτ Ῥεπ- 
ἀαὶ] Ίας επεῖε]εά Ἠϊπιδεἰ{ {ο εε ἔλμαπ]κς οἱ αἳϊ 
Οπιεπία] 5οἱο]ασ5, απἀ νε Ἠορε Ἡςε πιαγ Ἠανε 
Ῥείοτε Ἠϊπι α Ίοπς οοισςε οἱ 5ασοεςδ/{α] Ίαῦοις ἴπ 
Όνε Πε]ἀ Ἡε Ίας οἳοδεῃ. '----4 ἐεκθαήε. 

ΤΗΕ ΗΙ2ΤΟΕΡΥ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΝΚ ΤΗΕ ακΕΑΤ, 
Ῥείηςσ {πε Ὀγτίαο νεΓδίοη οἱ {πο Ῥεειάο-(αΠ]ςίπεπες. Ἐάῑιεά {οπι 
Ἐϊνο Μαπιςδοπρί5, ψΝΙΑ απ Ἐηπρ]ςδα Τταηδ]αίίοη απᾶ ἨΝοῖες, ὮΥ 
Ἐ. Α. 7. ΒύΡοξ, Μ.Α., ΟΠτ]ςῦς ςοἶ]ερο. [Λ/εαΖν }εαγ. 

/ομίσο: ο, 7. (14Υ ὅ- 5ΟΝ5, (αλύγίάσε ζζη[νεγο(ν Ώγευς Ἠ/αγελοιέσε, 
Απε Ἰ{αίαᾳ 7αᾖο, 
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ἀΒΕΕΚ ΑΝΡ ΤΑΤΙΝ 61ΑΡΡΙΟΒ, δο, 

ΘΟΡΗΟΕΟΙ ΕΞ: ΤΠε Ῥίαγς απἀ Ἐτασπιεπίς, νὰ Οτίεσαἱ 
Νοιες, (οπιπιεηίατγ, απἀ Τταηδ]αίῖοη ἵπ Εηρ]ςη Ῥτοςε, ΡΥ Κ. 6. 
ΤΕΒΕ, Τατ. Ὀ., Τ.Τ..Ὀ., Ῥτοίεδσοτ οί (τεεχ ἵπ (πε [7ηϊνετςίιγ οί αἱαδρον. 

Ῥατῖ 1. Οοάΐρας Ένταπηιβ. Ώεπιγ 8νο. ΔΛ/7έτυ Σα{{1ο)η, 125. 64. 
Ῥατῦ Π. Οοάῖραβ ΟοἸοπθιβ. λεπιγ 8νο. 125. 6: 

[Δευ Σαίομ. {λε Ῥγευς. 
Ῥατῦὸ ΤΙ. Απίροηπθ. Τεπιγ ὄνο. 125. 61. 
Ῥατῖ ΤΙΝ. ἘῬπ]οσεζεῖες. 
ΞΟΕ Πὶς εχρ]απαϊοτν απἀ ογῖεῖσαϊ ποίες ἵνα 

σας οπἰγ ερεαἷς νε αἀπιϊταιιοι. ΤΠοτοισί 
ο λαδίρ οοπιδίπες νν]εῖ (αντε, εγιάϊεῖίοπ, απά 
Ῥουπά]εςς Ιπάιμδίτγ ἴο ππαἷε ελίς ἄτδί νο]αππε α 
Ραϊτετα οἳ εἀϊιῃπςσ. Τῃοε ννοτκ ἵ5 πιαάε οοπι- 
Ρίεῖε Ὦγ α Ῥτοςε ἰταπδ]αίομ, προπ ραδες αἰἴετ- 
ινα ἆ νητἩ νε ἴαχι, οἱ ννπ]ο] νε πιαγ 5αΥ 
5οτιῖγ εἶναι Τε ἀῑερίαγς 5οιπά Ἱαάσπιεπε απά 
εαρίς, ννιοιῖ 5αοτῖβοῖπρ Ρτεοϊδίοη {ο Ροείτγ ος 
εχργεςρίοη.”----Ί με Τέες. 

“"Ῥτοίεςςεος ]ευρ᾽ς εἀϊεῖοπ ο{ Βορ]οο]ες 15 
Αἰτεαάν 5ο ΠΗΙ1γ ενιαΏ[ἰδ]εά, απἀ πας τεοεϊνεά 
5υοἩ αρρτγεοῖαῖον ἵπ ἴπεςα οοἴμπηππς απάἀ εἶςε- 
νπετε, ναι νο Ἠανε ]αάσεά είς ε]τά νοίαπιε 
πει νε νε σαϊά [αι Ιξ ἶ5 ο{ α Ρίεςσα ψίί 
ενα οἵἵχετς. Ἔπο νν]οῖε εάϊθίοη 5ο {Ας εχΗΙΡῖίς 
Ῥετ]αρ» ἴπε πιοδὲ οοππρ]είε απά εἰαθοταίε εἁΙί- 
οτῖα] γνοεῖς νυ]οῖι Ίας «νετ αρρεατεά.”'---δαέτε- 
ααγ {ευέρου. 

ΑΕΞΣΕΟΕΗΥΝΥΙΙ ΕΑΡΒΌΙΑΕ.- ΙΚΕΤΙΔΕΣ 

[η {πε Ῥγειρ. 
"«Ῥτοί, Τερῦ’ς Κεεπ απἆ Ρτοίοιπά 5γπιραίἩγ, 

ποῖ οπ]γ νι βορ]οοσίες απἀ αἱ εἶε Ῥεςι ος 
αποϊεπε Η ε]]επῖο Πξε απάἀ Ποιςσ]ε, Ῥαΐ αἶσο νν] 
πιοάετη Ἐμτορεαῃ ομἱίατε, οοηςεταίες Ἠϊπα απ 
1άεαὶ Ἱπιετρτείετ Ὀείννεειπ ἴπε αποϊεπῖ υντίῖες 
απά ἴ]α πιοάετη γεαάςγ.'----4 {λειφε. 

«ιτ νου]ά Ῥε ἀϊρποιι]ε το Ρρταῖσε ΕΠῖ5 (μ]τά ἵπ- 
είαἱπιεπῖ οί Ῥτο[εςςοτ Τερρ΄ς υπεααα]]εά εά[εοπ 
ος βορ]οο]ες {οο ν/ατπι]γ, απά 1 ἶ5 αἶπιοσι α 
ψ/οτ]ς ο{ 5αρετετορΒΕΙοΠ ἴο ρταίςε 1 αἲ αἲἰ. Τε 15 
εαιια], αἲ εαςῖ, απἀἆ Ῥεγπαρς 5αροτίοχ, ἵπ πιοτῖε, 
{ο εἴιπεγ ο{ Πί5 Ργενίοις Ιπδιαϊιπεηίς; απάἆ κνηεῃ 
Οχ]5 {5 φας, αἲὶ ἵ5 αῖἀ. ὙΥεϊ νε οαπηοίῖ τα[γαῖπ 
{τοπι {οτπια]]γ τεοοφηίςῖησ οποε ποτε {Ἡε οο0Ἡ- 
φιιππιαϊα Ογεε]ς 5οπο]ατςΠΏῖρ ο ἴπο εάϊτος, απά 
Ποπι οποε πιοτε ἀοῖπς ρταϊε[α] ποπιαρε {ο Πΐ5 
πιαςίετ]γ ἴαοι απἀ Πτετατγ 5ἰ!]], απά {ο Ες απ- 
ψ/εατιεά απάἀ πιατνε]]οις Ιπάιιςίτγ.”'---οῥεοέαίο». 

ΧΟΗΦΟΡΟΙ ΙΝ 
ΙΙΒΕΟ ΜΕΡΙΕΕΟ ΜΕΝΡΟΘΕ  Θ6ΕΕΒΙΡΤΑΕ ΕΣ νυν. ϱυ. 
6ΟΝΙΕΕΤΟΕΙΣ5Σ ΕΜΕΝΡΑΤΙΟ5 ΕΡΙΤΑΕ ουπι ΘοΠο]ῖ5 (ταεοῖς 
εἳ Ὀτενί αἀποίαίίοπε οτἰεῖσα, ουταπίε Ε, Α. ΡΑΙΕΥ, Μ.Α., Τ1.Ὀ. 
Ώεπιγ ὄνο. 75. 6. 

ΤΗΕ Αά4ΑΜΕΜΝΟΝ ΟΕ ΑΕΡΟΗΠΥΙ 5. 1ΛΗΏ α Τταηῃς- 
Ἰαΐοᾳ ἵπ Εηπρ]ςα ἘΕλγίηπι, απάἆ Νοίες ϱπεσαὶ απἀ Εκρ]απαίοτγ. 
Νευ Ἐάϊίοηπ Ἐθνίδοά, Ὦγ (ἶε Ἰαΐο ΒΕΝΙΑΜΙΝ ἨΗΑΙΙ, ΚΕΝΝΕΡΥ, 
Ὀ.Ὀ., Κερίας Ῥτοίεςςοτ οί Ωτεεἷ. ϐτονη ὄνο. 6». 

“«Οπε οἱ εἶε δες εάϊῖοπς οί {πε πιαςιεγρίεοε οί Ογεε]ς (γαρεάγ.”'---4 έλελώιεηε. 

ΤΗΕ ΤΗΕΑΤΕΤΟΞΣ ΟΕ ΡΙΑΤΟ νι α Τταηδἰαίίοηπ απά 
Νοϊες ὮΥ {πε 5αππε Ἐάῑίογ. «τονη ὄνο. 75. 6. 

ΑΕΙΞΤΟΤΙ Ε.- ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ. ΑΕΙΞΤΟΤΙΕ5 ΡΟΥ- 
ςΠΟΤΟΥ, ἵπ (τεε]ς απἆ Εηρ]ςη, νι Ιπιτοάμοίίοη απἆ ΧΝοίες, 
Ὦγ ΕΡΥΙΝ ΛΑΙΙΙΑΟΕ, Μ.Α., Ιαΐε Ἐε]]οι απἀ Ταίος οἱ ἸλΜοτοεδίες 
(οἶερε, Οχίοτἀ. ὮΏεπιγ ὄνο. 

εεΤ]ε ποίες ατα εχαοί]ν νπαί 5ΙοἩ ποίες 
ουρΏέ το ὃε,---Πεῖρς {ο ἴπε φτιάεπί, ποῖ πιετα 
ἀἱδρίαγς οἱ Ἱεατηῖης. ἙΥ {ατ ἴε ποτε να]ιαδ]ε 

οἱ ἴἶε ποῖες ατα πεϊίπεγ οτ]εῖσαὶ ποτ Π{ε- 
τατγ, Όμε ρ]ή]οορμίσαί απά εχροςίξοσγ οί εἶνε 
ἔποιρΏε, απά ος ἴπε οοππεοβοπ οἱ (ποισῃε, ἵπ 
εἡς ττεαίίσε ᾖῑςείξ, Τη είς τε]ατῖοη ἔπε ποῖες αγε 
Ἰπνα]μαυίε. ΟΕ τε ἐγαποίαίίοῃ. ἴξ πιαΥ ὃε 5αἰά 
εἶναι απ Ἐπσ]ϊίι τεαάετ πιαγ {αἰτ]γ πιαςίετ Ὁγ 
πισαη5 οἵ Τε τἡῖς στααί ἴγεαῖίςε οί Ατὶριοι]ε.”--- 
ῥεσέαέογ. 

ΑΕΙΞΣΤΟΤΙ Ε.- ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. 

18», 
6 γ/αΙ]αοε΄ς Βεατδείειπα ἆει ΑτὶςεοϊεΙίςεπετ 

Ῥεγο]οίοεῖε ἶ5ι ἀάας ]ετ]ς εἶπες ἀεπ]κεπ]επ απἀ 
Ιπ αἱ]επ Ροητίζτεπ ες Απϊςιοίε]ες πά στὸςσίεῃ- 
τεῖ]ς αιοἩ ἵπ ἀεσ Πεετεῃ 1 τεταταγ Ζὰ ἀεηςε]- 
Ῥεηπ Ὀείεδεμεηπ Μαηηπες... Ὀες φομινᾶς]ςία 
Τει] «ει Ατοοῖε ἶςδε ἆει Κπςομε. .. ΑὔΌες ἵπ 
αἶ]επ ἀϊεδεπ Ὠΐηπσεη Περι ασ] παοῖι ἆετ ΑΌ- 
εἶομίι ἆες Ὑετίαςσεις π]ομι ἆεγ Ῥομνγεγριπ]κέ 
5εΐποιγ Αγροῖς, 5οπἀεγη.᾽΄---Ῥτος. Ῥαδεπι] ἵπ 
Λε Ιοζορίκελε ος ειδε} ἐ/έ. 

ΤΗΕ  ΕΙΕΤΗ 
ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΝΙΟςΟΜΑςΗΕΑΝ ΕΤΗΙςΣ5 ΟΕ ΑΕΙΣΤΟΤΙΕ. 
Εάῑιεά Ὦνγ ΗΕΝΕΥ ΊΑΟΚ5ΟΝ, 1Η1τ.Ὀ., Εε]]ον οἵ Τηπίιγ (οἶερε, 
ζαπιρτιάσαε. Ώεπιγ ὄνο. 65. 

«ΕΤ: ἴς ποῖ ἔοο ππαεἩ {ο 5αΥ ελαί 5οπιθ οί ἴπε 
Ίπις Ἶς ἀΐδοιδδες Ἠανε πενετ Ἠαά 5ο πιο] 

ρε ΕΚΟΝΠ προπ ἔὗεπι Ῥείοτε. ... Ῥομοίασς 

ψν] Ἱορε εἶαί Ελπίς ἵς ποί ἴπα οπΙγ Ρογοη οί 
ἴπαε Αγὶςτοϊε[ίαη νυτῖῖηρσς ννμ]οῖ Ἡς 5 Ικεἰγ (ο 
εά1ε. )---4 έδεσε. 

Γοµάημ: ς 7. 6ζ4Υ δν 50Ν5, (αμιῤγίάσε η υεγςίν Βγεις Ἡαγεήοιτε, 
νε αγία /.αμο. 

μας 



1ο το ΙΡΟΡΒΙΙΟΑΤΙΟΝ5 ΟΡ 

ΑΒΙ2ΤΟΤΙΕ, ΤΗΕ ΚΗΕΤΟΕΙΟ. αι α ζοπιπιεπίαιν 
ΡΥ (με Ἰαΐε Ε. Μ. «0ΡΕ, Εε]]ουν οἱ Τηπίίγ (οἶερε, (6απιρτίάρε, τε- 
νἰφεά απά εἀϊιεά ὮΥ ]. Ε. ΦΑΝΡΥ5, Τά1.Ὦ. ΙΙ α Ῥιοσταρλίσα! 
Μεπιοϊτ ὮΥ {πε Ἰαΐο Ἡ. Α. Ἱ. Μύνκο, Ππ4.Ὀ. 34 Νοἱ., Ώεπιγ ὄνο. 
ΝΟΥ τοᾶιοθᾶ ο 210. (ο 2ρήμαζν ῥιζζλνλοά αξ 315. 641) 

ΤΗΙς νο] ἶ5 ἵῃ πιαηΥ ναγς οτε Ιιαδ]ε {ο τς 
Ὀπϊνετςίεγ οἱ θαπιοτϊάσοα, {απ Ἐπα]ίςἩ 5εαάεπί 
ν/ῖσηες {ο Ἠανε α {Η]] οοποερίῖοη οἱ ν/]αί ἶ5 οοπ- 
εαϊπεά ἵη {πε ΚΛοζογέε ο{ Ατὶςιοί]ε, {ο Μτ (ορε”5 
εἀ[είοη Ίς πιαςί ρο.”----4οπαε2/Υ. 

ΡΙΝΏΌΑΕ. ΟΙΥΜΡΙΑΝ ΑΝΕΩ ΡΥΤΗΙΑΝ ΟΡΕ». Τι 
Νοίες Ἐχρ]απαίοτγ απά Οπίεσαϊ, Ιπιχοάιοίίοις απἁ Ιπιχοάποίονυ 

Ἐάῑιεά ὮΥ ϱ. Α. Μ. ΕΕΝΝΕΙΗ,, Τατ, Ὁ., Ἰαΐε Εε]]ονν ο. Ἐδσαγς. 
Ίεδας (ο]εσε. «τον ὄνο. 

ΜΕΜι Εεηπε]] ἀεεεγνος {Ἡε (παπ]ςς οἱ αἲ! οἷας- 
εἶσα] 5ιιἀεπίς Γογ Ἠϊς οαγε/Γα] απἀἆ 5οΠο]ατ]γ εἄῖ- 
εἴοη ο{ {πε ΟΙγπιρίαπ απἁ Ῥγιμίαη οἷε». ἨΗοα 
Ῥτῖηρς {ο Πΐ5 {αδ]ς ἔ]λε πΕοΕΡΡΑΣΥ οη{Πιαδίαδπη {ΟΥ 

ΤΗΕ ΙΘΤΗΜΙΑΝ ΑΝΕΟ 
Ἐάῑίοτγ. «τονηΏ ὃνο. ο5. 

ἑδρων Αα Παπάγ απάἆ Ιηςίγαοίῖνε εἀϊίῖοη ος 
α ἀϊβου]ε οἷαςῖο πο ννοσ]ς οἱ τθασεπέ γθαίς 5ἵ- 
Ρ855ε5ς Μγ Εεπηε]]5 “Ῥιπάας, ”"----4 {ελλ 
ΤΗ ννοτκ ἵ6 ἵπ πο ναγ Ἱἱπίετίοτ ἴο 

Έιε Ρτενῖοις νο]απιθ. Της οοιηπιεπίατγ α[[οτάς 

ΝΕΜΕΑΝ ΟΡΕΕΡ. ΒΥ πα 5αππε 

ἐέΜτ Φαπᾶγς Ἠας ρεγ[οτπιεά  Ἠϊς ατάμοιιφ 
ἁσίίες νε] πιατ]κεἆ αὈϊ]εν απά αἀπιίταδ]ε . 
εκ απις ΤΠ ενειγ Ρατί οί Ες νοςκ---ε 
ερρ]επιεπίης, απάἆ οοπιρ]είῖης--Ἡε ας από 
εκοεεάϊπρ]γ ννε]],”.-- πα2έπεγ. 

Εἱ6 αιί]ος, στεαί ἱπάμδίαγ, α φοιπά Πάσπι 
απά, ἵπ ρατήου]ας, σορίους απά παϊπιῖε Ἱ. 
Ἰη οοιηραταἵνε ΡΗΙ]ο]οςγ.”'---4 ἐδεπώιέε. 

να]παδ]ο Ἠείρ {ο Εἶε 5ειιάγ οἱ Εἶνε πιοςέ ἀῑβμοα]ε 
οἱ Οτεεκ αμίποςς, απά ἶ5 επτίεπεά ντ] ποῖςς 
οη Ροΐϊπίς ος ςοἱιοίασσμῖρ απά εἴγπιο]οβγ νγῖοἶι 
οομ]ά οπΙγ Ἠανε Ῥεεπ Νπτεη ὮΥ α΄ οἷας οί 
νετγ Πἱ6]ι αἰαϊηπιεηίς.”'---αέκγάαγ Δευέευ. 

ΡΕΙΝΥΑΤΕ ΟΚΑΤΙΟΝ5 ΟΕ ΡΕΜΟΞΡΤΗΕΝΕΣ, νὰ ἹΊπ- 
(τοάιοίῖοης απάἆ Ἐπρ]ςῃα Νοίες, ΒΥ {πε Ἰαΐε Ἐ. Α. ΡΑΙΕΥ, Μ.Α. 
απά Τ. Ἐ. ΘΑΝΡΥΣ, Τ14.Ώ. Ἐε]ον απἆ Ταΐοι οἱ οί ῇΤοἶνπ)5 ζο[ιερο, 
απά Ῥαδ]ίο ΟΥαΐος 1η (ο Ὀ π]νοις]ίγ οἱ (απιοτϊάρε, 

ΡΑΚΤΙ. (ϱοπίτα Ῥπογπιίοπεπῃ, Π,αοτίέαπι, Ραπίαεπείαπα, Ῥοδοίαπα 
ἆε ἈΝοπιπε, Ῥοεοίμπι ἆε Ὠοίε, Ὠϊοηγδοάοταπῃ, 
(τονη ὄνο. 6. 

ἔέΜιτ Ῥα]εγ]ς φο]ο]ατςΠῖρ ἵ5 5οιπά απά 
Δοοιταίθ, Ἠϊ5 εχρετίεποε οἱ εἀἡῖηςρ νάς, απά 
ΙΓ Ἡε ἵ5 οοπίεηί {ο ἀενοίε ὶς Ιεατηῖπςσ απἆ 
αΡ]]ῆες {ο ἴπο Ῥτοάμοίίοη οἱ 51ο. πιαπια]ς 
Άς ἴπο6ςε, ἴπευ νν!]] δε τεοεϊνεά ντ σταϊ(αάε 
επτοισποιί επε Πΐσμες φο]οοῖς οἳ ἴ]να σοιιπίσΥ. 
Μι Βαπάγς ἵς ἀεερΙγ τεαά ἵπ {πε (ειπιαῃ 

ΡΑΕΤ ΠΤΙ. 
έαπι, («οΠΟΠΕΠΙ, (6α[]ο]επι, 

τε ]ς Ίοιᾳ αἶποςἙ ννε Ἠανε οοπ]ε ΠΡΟΠ α νγοσ]ς 
ανἰποῖηςσ πιοτε Ραΐης, 5οπο]αγςΗῖρ, απά ναγῖεά 
γεςεατοῖ απά ἹΠ]ακιγαίοη ἴπαη Μτ βαπάγς5 
οοπ(τραέίοπ {ο {πε ’ Ῥτϊναίε Οταεῖοπς οί Ὠε- 

Ῥτο Ῥποτπαῖοπε, (οπίτα Φίερπαπάπῃ 1. ΠΠ.; 
Νευ Ἐάῑνίοη., 

Νου Ἐά10ίο, 

Πτεταίαγα ννλ]ο] Όθατς προπ Ἠΐς απίπος, απά 3 
ἴπο εἰιοϊάαείοη ΟΕ πιαξίοτς οἱ ἀαῑ]γ Πα, Ιπτπε 
ἀειίπεαεῖοη οἱ νυλ]οῖ ΤὨεπιοδίμεπες ἶ5 5ο τὶοῖι, ς 
ορίαῖης {11 ]α5δοε αἲ Ἠὶς Ἠαπάς. .. . Με 
Ἠορε εΠῖς εά1ῖοη πιαΥ ]εαά {Πε νναγ {ο α πιοτθ 
5επετα] 5ιιάγ οἱ ἴἶεςε 5Ρρεεσμες Ἰπ 5ομοο]ς 
ἴπαη Ώας Πτλεσίο Ῥεεπ Ρρορδῖρ]ε.”---4οααεεγ. 

Ν]εοδίτα- 
Οτού/Ώ 8νο. σο, 6. 

”-δαζγααγ Πευέστυ. 
εεν ἴπε εἀϊοηπ τεβεοίς ογεᾶῖε ο 

ωσει δομο]ασ»Βίρ, απά δαν εο ὃε | εκ- 
ἐεηρὶνε]γ ια5εά.”'---4 ἐελιση 

πιοδίηοπος”. 

ΡΤΕΜΟΡΘΤΗΕΝΕΣ Α(άαΑΙΝ2ΡΤ ΑΝΡΕΟΤΙΟΝ ΑΝΟ 
Α(ΑΙΝΣΤ ΤΙΜΟςΕΑΤΕΣ, νΙὮ Ιπτοάιοίῖοης απἀἆ Ἐπρ]ϊςα «οπι- 
ΠΠεΠίΑΙΥ, Ὁν ΛΙ ΗΙΑΜ Αντε, Μ.Α., Ἰαΐε Ῥτγοίεςσσοτ οἳ (ατοεῖς, Ὁ πι- 
νος](γ (οἶ]εσε, 1,οπάοη. Οτον/η ἄνο. 75. 6α- 

“«Τμεςο 6ρεεσ]ες ατα ἨϊαΕ]ν Ιπίαγεφίίης, α5 ἴπεγ αγα νγοτίμγ οἱ αἱ αἀπι]ταίίοα .. . Ῥεσίάες 
Πμδίταίπς Αἱῑο Ταν, α5 ἴαί Ίαν ννας ἵπ-) κα τηοςί ]αοἷἁ απά Ἱπεετερεῖπα ἱπιγοάκσείομ, Μντ 
Ππεποεά ὃγ (πε. εχίσεισες οἱ Ρο]εϊος.. . . Α5 Ἠγανίε Ἆας ᾳἶνει (πε 5ιιάθηέ εΠεοιῖνο Πεὶρ. 
νίροτοις εχαπιρ]ες οἱ (Πε ρτεαε ογαίογς ᾽ειγ]ς, Ἡι Ἠΐ5 ταπηῖης οοΠΙΠΙΘΩ{ΑΥΥ. ”-τιδβέεζαέογ. 

ΡΙ,ΙΑΤΟ’5 ΡΗΑΞΡΟ, Ποτα]]γ ἐταπο]αίεᾶ, ὉΥ {πο Ἰαΐς Ἑ. Μ. 
Ο60ΡΕ, Εε]]ον οἵ Ττιπϊγ (οἱερε, (6απιργϊάρε, τεν]δεά ὃν ἨΗΕΝΕΥ 
ΙΔΟΚΡΟΝ, Τά. Ὀ., Εε]]ον οἱ Τεϊπϊεγ 6ο1ϊαρε. Ώεπιγ ὄνο. 66, ὃν 

Ρ. ΝΕΚαάΠΙ ΜΑΚΟΝΙ5 ΟΡΕΕΑ, ομπι Ῥτοϊεσοπιεπί6 
εί ϱοπηπιεηίατίο Οπςο εἀἁϊαΙι Ῥ. Ἡ. ΚΕΝΝΕΡΥ, 5.Τ.Ρ., Ἐχίτα 
Έςαρ. ὄνο. 35. 6. 

7ομάση: 6. 7. (Ζαν δ» 5οΝΣ5, 6ωιζγέήσε ζην βγεος Ἠ/αγεβομου, 
ου {αγία ᾖ,απο, 



ΤΗΕ Ο4ΛΓΒΑΙΡΟΕ ΟΝΙΥΕΛΑΣΦΙΓΤΥ ΡΕ, ΤΙ 

ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΕ ΟΕ ΕΌΒΙΡΙΡΕΣς. ΥΜΕ Ππτοάιπσβίοη, 
ΟτῖςαΙ Νοῖες, απά Ατοβορο]οσίσαΙ Παςίταίίοης, ὮΥ ]. Ε. ΦΑΝΡΥς, 
111.Ὦ. Νενν απά Ἐπ]αγσεά Εάῑείοη. 

“"ΟΓ {νε ργεςεηί οάἱεῖοπ οΓ(Ἡε Ααοζ/ῶ γ Μτ 
15 νε ΠΙΑΥ 5α{ε]γ 5αγ {λλαξ πανε Ὀε[ίογο Ἠας 

α Οτοε]ς ρίαγ, ἵπ Ἐπρ]απά αἲ Ἰεασε, Ἠαά Γαἱ]εΥ 
1μφεῖοε ἆοπε {ο ἵς οποία, ἱπεεγρτείαίίοη, 
απά ατο]αο]οσίοαὶ Π]ηδίτατίοΠ, νΥπείλεγ {ου ελα 
πας 5επάεηῖ ΟΥ {πε ππογο πἀναποεά ο]οίας. 
Ἄε Οαπιρτίάσε Ῥιρ]ίο Οταίος πΙαΥ ὃε σαἰά {ο 

Ἠανα ἵακεῃ έλα Ιοαά ἵπ ἰεαίηᾳ α οοπιρ]είε εἆ- 
Ποη οΓα Οτεε] ρ]αγ, νο] ἶ5 ἀεσείπεά ρετῃαρς 
το ραΐῃ τεάουδ]εά {ανοιτ πουν έμαξ (Ἡε σειιάγ ος 
αποιεηῖ πιοπαπηεηίς Ίας Όεεῃ αρρ]ἰεά {ο ἵες Ἱ]- 
Πηδιταξίοῃ.---σαέλλίαγ Πεουέρτυ. 

(τοννΏ νο. 120. 66, 
“πε νο]αππε ἶ5 Ιπίεγδρεγδεά ουν] νγο]]. 

εχεοιίεά νοοἆσμίς, απά 15 σεπετα] αείτας!ῖνθ-. 
ηςθςς ο{ {οτπι τεβεοίς στεαί οτεά]ί οἩἳ Ελα [)πί- 
νεγς!(γ Ῥτεςς, Τη {λε ποίες Μι Φαπάγς Ἰας πιοτο 
ἔλαπ φαδίαϊπεά Ἠϊς νγε]]-εατπεά τερηίαξίοη α5 α 
οαγεΓα] απά Ἱεατπεά εἀϊξου, απά 5Ἠονν5 οοπεϊάετ- 
αΌΏία αάναποε ἵπ {γεεάοπι απά Ηβηίπεςς οΓ 5ιγ]α. 
εως Ὁπάεγ 5µοἩ οἴγοιππδίαηποςς Τε ἶς αρεγβποιι5 
{ο 5αγ ἴ]αι {ογ {πε Ριγρο5δες οΓ {εασ]ετς απἆ αᾱ- 
ναπδεᾶ 5ιαάεηίς τς Παπάςοπια εἀϊεῖοπ {ΑΓ 5ιιΓ- 
Ρᾷ55ε5 αἲὶ 1τ5 Ργεάεοθςςοςς.᾽”----4 έδενε. 

ΤΗΕ ΤΥΡΕΣ ΟΕ ἄΕΒΕΕΚ Ο601ΙΝ5. Ἑν ΡΕΚΟΥ ἄΑΕΡΝΕΕ, 
Πα. Ὦ., Ε.9.Α. Ἠγ] τό Λαοίγρε Ρρ]αίες, οοπίαϊηίης Ρλοίορταρῃς οί 
ςοἶπς οἱ αἲὶ ρατίῖς οἱ ἴμα (τεε]ς Υοτ]ά. 
«1. 115. 6: ΚοχβιατρΏ (Μοτοσεο Ρας]ς), 

'"Ῥτοίεςςογ 6ατάπετ’5 Ῥοοῖς ἶς ντε ντ] 
5υοἩ Ἰποϊαϊεν απ ἵηῃ α ΠΙαπΠεΓ 5ο ἰγαἰρΏΙίοΓ- 
νγατὰ εαί ἴξ πιαγ ννε]] ννῖπ οοπνεγί5, απά Τξ πιαΥ 

Ίπιρ]. 4ΐἴο. (ϱ1οίια εχίτα, 
ζ ἃ.-1ε 

Ῥε ἀῑδειποι]γ τεοοπιπιεπάεά {ο ἴπαί οιππῖνοτοις 
εἶαδς οί τεαάεχς---΄ππεη ἵπ {πε 5ε]οο]ς’.'---δα- 
ζγαάαγν Κευζρτυ. 

ΕΡΞ5ΑΥ5ΟΝ ΤΗΕ ΑΕΤ ΟΕ ΡΗΕΙΡΙΑΣ. ἙΒν Ο. Μ/ΑΙ- 
5ΤΕΙΝ, ΤΠ. Ὁ., ΡΠΙ. Ὁ., Ἐεαάετ ἵπ (Ιαδεῖσαὶ ΑτοβαξοΙοςγ ἵπ {πε 
Ὀπινειςίεγ οἱ (απιρτϊάσς. Ἐογα] ὄνο. ΛΕΕΙ πΙπιετοας Π]μδίταίίοης. 
16 Ῥ]αΐε». Ἑπεοκταπῃ, 105. 

“«Ἠ]ις Ῥοοῖς ννὴ! Ῥε πῖνεγςαἩγ ννε]οοπιεά α5 
α νετ να]παδ]ε οοπῖτϊραξίοη Γοναγᾶς α Πιοτα 
ἔποχοισἩ Κπονν]εάσε ο{ (πε 5ιγ]ε οἱ Ρηεϊάϊας.”--- 
7Αε 4οπαογ. " 

ΑΝ 
Ρατί Ἱ. 

{5 «Ἐδδαγς οπ {πε Ατί οἱ ΡΠεϊάϊας᾽ ἔοσπι η 
εχίτεππεῖ]γ να]ιαρ]ε απά Ἱπιροτίαπε Ρίεοε ο{ 
νγοτ]ς.... Τακίης Τε {ος Ενα Π]αδίιταίοης αἶοπε, 
ΙΕ ἶ5 αη εχοεεάΙησ]γ {α5οϊπα πας Ροο]ς.--- έλεος. 

ΙΝΤΚΟΡΟΕΟΤΙΟΝ το ακξΕΕκ ΕΡΙαάΚΑΡΗΥ. 
ΤΠε Ατοβαϊῖς Ιη5δοτίρίοης απά (πε (τεεκ Α]ρλαδεί ϐΥ Ε. 8. 

ΚΟΒΕΕΤΊςΡ, Μ.Α., Εε]]ον απά Ταΐοι οἱ σοην]]]ε απάἁ (αἶας ζοἶερε, 
ΏΕΠΠΥ νο. 

“«Ύγο ν]]] δαν αἲ οποε (μαι Μτ Ἐοῦοτίς αρ- 
Υ5 {ο Ἠανε ἆοποα Ἠϊ5 ν/οτ]κ αι 4 ψε]]. Τπε 

κά 15 εἰεατ]ν απά οοπνεπἰεπί]ν ατταηρεά. 
Τ]ε ἱπςοτῖρβοης ατε παϊιτα]]γ ἀῑνιάεὰ αοοοτά- 
ἴπᾳ ἴο εἶε Ῥίαοες ἴο νο] {Πεγ Ῥε]οης. Ὁπάες 
εαοῖ Ἠεαά ατε σῖνεῃ Π]]αςίταίίοης 5υ/Ποϊεηπί {ο 
5Ώον; {πε οἰαταστετῖςίῖος οἱ (πε φτῖῆπς, οπθ 

ἵπ Πεξίετς οΕ επε οτϊσίπα] Γοσπι (5οπιετῖπ]ες 
α [αοςῖπι]ε) Ῥεῖπς Γοἰ]οννεά ὃν αποϊπετ ἵπ (ία 
αςιαὶ ουγρῖνε, ἘείετεποἙς, ν/μῖοἃ πιιςί Ἠανα 
οοδί ρτεαί Ιαθοιχ, ατα ρῖνεπ {ο ἴλε 5οατίιετεά 

ΝΤ Π]αδίταίΙοης. 1690. 
ποίΐσες Ὀεατῖησ οπ εαοἩ ἀοοιππεπέ. Ἐκρίαπα- 
{ΟΥΥ τεπιαχ]ςς εἴϊλεχ αοοοπΙραΏΥ ἴλε ἐθχί ος ατα 
αἀάάεά ἵπ απ αρρεπάϊχ. Το (πε ν/ποῖε ἶβ Ῥτε- 
Πχεά α 5Κείσ]ι οἳ εἶνε Ἠϊςίοτγυ οἱ {λε αἱρλαδεί αρ 
το επι τεγπιϊπαὶ] ἀαῖεα. Αἲ τηε επ ἴπε τεςυ]! ἶ5 
τεδυπηεά {η σεπετα] {αδίες οί αἱ] το αἱραδείς, 
οἰαςείπεά αοοοτάἴηρ {ο ἰπεῖγ οοππεχῖοης: απά α 
εεραταίε ἔαδιε Π]]ηςίγαίες {Πε αἱρ]λαξδεί οξ Αίµεης, 
Πε νο]απιε οοπίαῖης αΌομί Ώνο Ἠιπάτεά ἵπ- 
5οτἱρεοπς, απά {ογπης α πιοάεταίε οοἵανο οΓαβοιέ 
{ουχ Παπάτεά ραρες.”'---δαέκάαγ Πευέοτυ. 

Μ. τΟτΙΙ ΟΙςΕΚΟΝΙ5 ΑΡ Μ. ΒΚΟΤΟΜ ΟΚΑΤΟΝ. 
Α τενῖσεά ἰεχί εἀϊιεά νι Τπιτοάιείοτγ Εδδαγς απἆ νίἩ οτῖῖσα] 
απά εκρ]απαίοτγ ποίςς, ὮΥ ]. Ε. 9ΘΑΝΡΥΣ, Τ111.Ὦ. Ώεπιγ ὄνο. 

Α«ΤΗϊς νοίαπια, ννλ]ο ἵδ αἀοτπεά νε 
«ενεταὶ σοοά ννοοάσμῖς, Γοττης α Παπάξοππε απἁ 
ννε]οοππε αἀά[ίοι {ο {λε Οαπιυιιάσε εἀ]ῖοπς οΕ 
6 οετο᾿ς νγοτ]κς. ”----4 ἐελσιεηη. 

165. 
{«Α πιοάεὶ εἀϊ(ῖου «'--ϕεοίαέο». 
{«Τπε οοπιπιεη{αΣΥ 5 Ιη ΕΝΕΣΥ νναγ ννοτίἩἉγ 

ο{τπε εἀίοχ5 ΠὶρΗ τερα(α1οπ.'---4εααεμεγ. 

Μ. τουι!]1 ΟΙΟΡΕΚΟΝΙΣ5 ΡΕ ΕΙΝΙΡ505 ΒΟΝΟΚΓΜ 
ΕΤ ΜΑΙΟΚΟΜ 1ΙΡΕΙ ΩὐΙνῳῦύΕ. ΤΠε ἰεχί τενὶδεἁ απά 
εχρἰαϊπεά; νηίἩ α Τταης]αίίοη ὮΥ ΙΑΜΕς 5. ἘΕΙΡ, Τµ1{. Ὁ., Εε]]ον/ 
απά Ταΐος οἱ (οην]]ε απάἆ (αἶας ζοἶερε. 3 Υοἱ5. 

(6οπίαϊηίηρ {με Τταπς]αίίοῃ. γοι. ΤΠ1. 
[1η {δε βγεος. 

ΏεΠΙΥ ὄνο. δν. 

Μ.Τ.ΟΙΓΕΚΟΝΙΞΡΕ ΟΕΕΙΟΠΡΙΙΒΕΙΤΕΕ., νι Ματ- 
σῖπα] Απα]γσίς, Εηρ!Ι5Η (6οπιπιεηίατγ, απά οορίοις Ιπάΐσες, ϐΥ Ἡ. Α. 
ἨΗοΙΡΕΝ, 11.Ὀ. Βἰχυι Ἐάϊδοπ, Κενῖσεά απἀ Ἐπ]ατρεά. (χ. 8νο. ος. 

“Εενν αἀϊῖοπς οἱ α οἱαρεῖς Ἠανε Γουμπά 5ο Ῥοβίίοπ οί ἴἶε ννοτκ 5εοιγθ.”' ---4121εέσαι 
πιιοὮ Ἀνουιχ ας Ὃτ ἩΗο]άεπς δε Ο(Ιοἱἑς, απᾶά 
ἴπε ρτερδεπῖ τενίῖοη (εἶχι εά]ίοη) πιαΚες ἴπε 

Σοιγλαζ οὗ Λη ]ούοργ. 

{οπάση: ϐ, 7. Ο{4Υ ὅ- 5δΟΝΣ5, 6αηιόγίάσε ζηἑνεγφν βγεος Ἡαγεᾖοιισο, 
νε αγία ζαμα. 

1 ----6 
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Μ. Τ. ΕΙΟΕΕΚΟΝΙ5 ΡΕ  ΟΕΕΙΟΙΙΣ 11ΡΕΚ ΤΕΕΚΤΙΟΣ, 
ψη(α Ππίτοάμοίῖοη, Απα]γςῖς απά (οπΙπΙθΠίαΤΥ, ὮΥ Ἡ. Α. ΗΟΙΡΕΝ, 
11.Ὀ. ΟΤοΟΝΏ Όνο. 25. 

Μ. ΤΝΥΙΙΙ Ο6ΙΟ«ΕΚΟΝΙ5 ΡΚΟ Ο ΚΑΒΙΕΙΟ [ΡΕΚΡΝΥΕΙ- 
110ΝΙ5 ΕΕΟ] ΟΡΑΤΙΟ ΑΏ ΩΝΊΤΕΙΤΕΡ, νὰ Νοῖες, ΓΙπιτοάμςο- 
ἴοη απά Αρρεπάϊίσες ὉΥ 7. Ε. ΗΕΙΤΙΙΑΝΡ, Μ.Α., Εε]]ον απἀ Ταΐῖοι οἱ 
οἳ ]ο]π)5 (ο1ερε, (απιργϊάραε. Ώεπιγ 8νο,. 7.5. 6. 

Μ. ΤτύΙΙ1Ι ΟΙΟΕΕΚΟΝΙΣΞΣ ΡΕ ΝΑΤΟύΚΑ ΡΕΟΚΟύΜ 
Ίαν Έτες, νι Ιπιτοάιοίίοη απά (οπιπιεηίατγ ὮΥυ Ι05ΕΡΗ Β. 
ΜΑΥΟΕ, Μ.Α., ἰορείπει να α πε οοἰ]αίίοη οί 5ενεταὶ οἱ {πε 
Ἐηρ]ϊδη Μ.5. ὮΥ ]. Ἡ. ΘΝΑΙΝΣΟΝ, Μ.Α. 

γο]. 1. Ώεπιγ ὄνο. 1ο. 6. Ὑοὶ. 1]. 129. 6 ἍὙοἱ. ΤΠ. τος. 
«δαο]Ἡ εάϊἶοης ας ἴμαί οΓ νλίοἩ ῬτοΓ. Μαγοτ  νναγ αἀπιίταδ]γ εμϊτεά {ο τηθεί {ηθ πεεᾷς οἱ ἴε 

Ἆας Ρίνεη 5 ἴη6 Εγςί ἱπςία]πιεηί νν]] ἀοιδιίεςς κμάεπε.. . Τηε ποῖες ο{ {]ε εάϊτος ασε αἲὶ εἶαξ 
ἆο πιο] {ο τεπιεάγ εΠῖ5 απάεβετνεά περ]εοῖ. Τϊ οοι]ἀ ὃε εχρεοίεά {ποπ Ἠΐ5 ννε]]-Ικποννη Ίεατῃ- 
15 οηε ΟἨ γγμῖο στεαί ραῖης απά ΠΙΟ] Ἰεατηίησ πρ απά 5ολο]ατδΗ[ρ.”'---4 σπάει). 
ηανε ενἰάεπί]γ Ῥεεπ εχρεηἀεά, απά ἶ5 ἵη ΕΥΕΣΥ 

«66 αὖτο ΒΗ{ Ώγεςς δεγζες, Ρρ. 24---27. 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΒ, ῬΗΣΡΙΟΑΙ, ΡΟΙΕΝΟΒΕ, δο, 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΗΥΡΙΟΑΙ, ΡΑΡΕΕ». Ἑν 
οἱ Ν. ΤΗΟΜΡΟΝ, ΤΙ.Ὀ., Ὀ.ς.1., Ε.ΕΚ.5., Ῥτόίεςεοι οἱ Ναἰυτα] ῬΠ]- 
1ο5ορΏΥ ἵπ {πε Ὀπίνεγςιγ οἱ (Οἱα5Ρον. (οἱεείεά οπι ἀῑΠετεπί 
ΦοϊεπίίΠο Ῥετίοάῖϊσα]5 ποπι Μαγ 1841, ἴο ἴΊπε Ρρτεςδεηί {4ππε. οἱ. 1. 
Ώεπιγ ὄνο. 185. ὙΨοι. ΤΠ. τς». [ποίαππε 111. η {1ε βγεις. 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΔΑΙ, ΑΝΟΌ ΡΗΥΡΙΟΑΙ, ΡΑΡΕΕΣ, ὃν 
ᾱ. ᾱ. ΘΤΟΚΕΣ, 2ς9.Ὀ., Τ1..Ὀ., Ἐ.Ε.5., Γ ασαδίαη Ῥτοίεδςοι οἱ Μαΐ]ε- 
πηβίϊ65 1Π {ηε [7η]νειςΙέγ οἱ (απηριϊάσε. Ἑερτ]πίεά ποπι {πε Οτὶριπα] 
]ουτηαὶ5 απ Τγαηδαςίϊοη5, γή ΑἀάῑΙοπαἱ Νοίες ὮΥ (πε Απίπος. 
ο]. 1. Ώεπιγ ὄνο. 155. οι. 1. 15. [οι. 111. πε Ῥγεις. 

Α ΗΙ2ΤΟΒΥ ΟΕΣ ΤΗΕ ΤΗΕΟΕΒΥ ΟΕ ΕΙΑΞΡΤΙΤΥ 
ΑΝΡ ΟΕ ΤΗΕ ΡΤΚΕΝάΤΗ ΟΕ ΜΑΤΕΕΙΑΙ,5, ποπ (α]Πεί ἴο 
ἴπε Ῥτεδεπί {ππθ. ΟΙ, 1. (αεί {ο Θαϊπί-επαπί, 1639-185ο. 
ὮΥ ἴπε Ἰαΐε 1. ΤΟΡΗύΝΤΕΕ, ς.Ὀ., Ε.Ε.5., εἀτιεά απἁἆ οοπιρ]είεά 
ὮΥ Ῥτοίεδςσοι ΚΑΕΙ, ΡΕΑΕΦΟΝ, Μ.Α. Ώεπιγ ὄνο. 255, 

γοἱ. 11. ἙΥ ἴλε 5αππε Ἐά1ίογ. [17η {1ε β7εις. 

ΤΗΕ. ΕΙ,ΑΞΤΙΟΑΙ, ΚΕΞΕΑΚΟΗΕς ΟΕ ΒΑΕΚΕ ΡΕ 
ΘΑΙΝΤ-ΨΕΝΑΝΤ (ΕἘχίταςί ποπι γοἱ. ΠΙ. οἱ ΤοΡΗύΝΤΕΕ’5 Ἠ]δίοτγ 
οἱ ἴπε ΤΠεοτΥγ οί Ἐ]αδιΙοΙίγ), εἀϊιεά ὮΥ Ῥτοίεδσος ΚΑΕΙ, ΡΕΑΚΕΣΟΝ, 
Μ.Α. ὮΏεΠΙΥ ὄνο. ο5. 

Α ΤΕΚΕΑΤΙΡΕ ΟΝ αΕΟΜΕΤΕΙςΑΙ, ΟΡΤΙΟ»Σ. Ἑν 
Ἐ 9. ἨΗΕΑΤΗ, Μ.Α., Ῥτοίεδεοτ οἱ Μαϊπεπιαίϊος 1π Μαδοηπ Φοΐεηςε 
(ομεςε, Βἰτππίπρμαπι. Ώεπιγ ὄνο. 1209. 6. 

ΑΝ ΕΤ ΕΜΕΝΤΑΕΥ ΤΕΚΕΑΤΙΟΕ ΟΝ αΕΟΜΕΤΕΙΟςΑΙ, 
ΟΡΤΙΟ»5. ΕΥ Ἐ. 5. ΠΕΑΤΗ, Μ.Α. ΟτονηΏ ὄνο. σ». 

Α ΤΚΕΑΤΙΡΕ ΟΝ ΡΥΝΑΜΙΟΣ. Εν ».Ι. Τ0νΕΥ, Μ.Α., 
Εε]]οι; οἱ θἱάπεγ ῷμ55εχ (οἶ]εσα. (τονη ὄνο. [Νεα2ΖΥ εαν. 

ΤΗΕ ΟΙΕΝΤΙΡΙΟς ΡΑΡΕΚ»Σ ΟΕ ΤΗΕ ΙΑΤΕ ΡΚΟΕ. 
1.ΕΙΕΚΚ ΜΑΣΚΥΝΕΙΙ.. Εάῑεά ΡΥ 1Υ. Ὁ. ΝΙΝΕΝ, Μ.Α. Ἱπ 2 νο]ς. 
Εογα] 4ίο. [Νεαγζγ γεαιζγ. 

2ομµάομ: 6, 7. ταν ὅ- ΦΟΝ», (6α/πὐγήάρε η νε "γένος Ἠαγελσιισε, 
νε {αγία /.α16. 

ο Εαν πα νι 

κ... 
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ΤΗΕ 6ΟΙΙΕΕΟΤΕΡ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΡΑΡΕΕΣς ΟΕ 
ΑΕΚΤΗΟΕ «ΑΥΙΕΥ, Φς,Ὀ., Ε,Κ.Ρ., Φαά]εγίαη Ῥτοίεδσος οί Ῥωτα 
Μαίλεππαϊῖος ἵπ {πε Ὀπϊνετείιγ οί ζαπιυτίάρο. ΤΏ)ΕΠΙΥ 4ΐο. 19 νο]ς. 
γο]αππε 1. 255. [1η {πε θεος. 

Α ΠΙ2ΖΤΟΚΥ ΟΕ ΤΗΕ ΞΤΟΡΥ ΟΕ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΣ 
ΑΤ ΈΑΜΒΕΙΡΑΕΕ. νυν ἨΝ. 7. Κοῦξδε ΒΑΙΙ, Μ.Α., Εεϊ]ον απἆ 
πο οη Μαϊπεπιαίιο οἱ Τγιπϊγ (οἶερο, ζαπιυείᾶρο, (τονη 
νο 

Α ςΑΤΑΙΟαΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΡΟΕΤΘΜΟύΤΗ οοί- 
ΕΕςΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΟΚ5 ΑΝΕΡ ΡΑΡΕΚΕΣ ντίτεη ὮΥγ ος Ρε]οηπσίωρ 
{ο 5ΙΚκ 15ΑΑΟ ΝΕΝΜΤΟΝ. ὮΕΠΙΥ ὄνο. 5». 

Α ΤΕΚΕΑΤΙΡΕ  ΟΝ νατυκΑί ΡΗΙΠΠΙ. ΟΞΡΟΡΗΥ. γ 
οἱ ΑΝ. ΤΗΟΝΜΡΦΟΝ, Ι1..Ὀ., Ὀ.ς.Ι.., Ε.Κ.Ρ., απἁ Ῥ. ᾱ. ΤΑΙ1τ, Μ.Α. 
Ῥατῖ Ι. Ώεπιγ Βνο. 165, Ῥατή ΤΙ, Ώοπιγ ὄνο. 158». 

ΕΙ ΕΜΕΝΤΟ όξ ΝΑΤΟΚΑΙ, ΡΗΙ ΟΦΟΡΗΥ. Ὦγ Έτο- 
{ε5ςοτς οἱ Ἠ. ΓΗΟΜΦΟΝ απά Ῥ. . ΤΑΙΤ. Ώεπιγ ὄνο. ο. 

ΑΝ ΑΤΤΕΜΡΤ το ΤΕΣΤ' ΤΗΕ ΤΗΕΟΒΕΙΕΞ ΟΕ 
6ΑΡΙΙΤΙΑΕΥ ΑΕΟΤΙΟΝ, ὃν Ἐκλνοις γαλ Αμονκώ Β.Ὀ., απᾶ 
Ἱ. 6. ΑΡΑΜ5, Μ.Α., Ε.Ε.Σ. Ώεπιγ 4ο. 1. 1 

Α ΤΚΕΑΤΙΞΕ ΟΝ ΤΗΕ ΤΗΕΟΚ{ ΟΕ ΡΕΤΕΝΚΜΙ- 
ΝΑΝΤΟ απά ἰπεῖτ αρρ]ἰσαῖῖοης ἵπ Απα]γςίς απά (εοπιείτγ, Υ Κ. Ε. 
ΘΟΟΤΊ, Μ.Α., Εε]]ονν οἱ οί ]ο]π)5 «ο]εραο. ΤΏεπιγ ὄνο. 125, 

ΗΥΡΚΟΡΥΝΑΜΙΟΣ, α Ττεαίϊδε οη ἴπε ἹΜαίπεπιαῖσα] 
ο Τπεοτγ οΓ {πε Μοϊίοη οἱ Ε]αῖάς, Ὁγ Η. Τ.ΑΜΒ, Μ.Α. ὮΏεπιγ ὄνο. 125. 
ΤΗΕ ΑΝΑΙΥΤΙΟΑΙ, ΤΗΕΟΕΚΥ ΟΕ ΗΕΑΤ, Ρν Ι0δ8ΡΗ 

ΕΟΟΕΙΕΕ. Τγαηδ]αίεᾶ, να Νοίες, ὮΥ Α. ΕΚΕΕΜΑΝ, Μ.Α., {οτιπετ]γ 
Εε]]οιν οἱ οί Το]π”5 ζοἶ]ερο, (θαπιργίάμρε. ὮΏεπιγ Βνο. 125. 

ΤΡΚΑςΟΤΙΟΑΙ ΝΟΚΚΑΤΤΗΕΟΑΝΥΕΝΗΙΡΗΙ ΑΒΟΕΚΑ- 
ΤΟΒΥ. ΗΕΑΤ. ἘΕάιεά ὮΥν ΊΝ. Ν. ΘΗΑΝΝ, Μ.Α. ὮΏεπιγ Βνο. 35. 

ΤΗΕ ΕΙ ΕςΤΕΙςΑΙ, ΚΕςΕΑΚΟΗΕΣ ΟΡ ΤΗΕ ἠν, Ἡ, 
(ΑΝΕΝΡΙΔΗ, Ε.Ε.Ξ. Ἰλ]τίίεη Ῥείναεη 1771 απάἀ 1781. Ἐάῑίαά {τοπι 
Όπε οτἱ{ρίπα] Μ5.. ἵπ ία ροβδεβδίοη οἱ ἴπε Ώυ]κε οἱ Ώενοης]ίτε, ΚΚ. ς.., 
ῬΥ τε Ίατε ]. ΟιξεκΚκ ΜΑΧΜΕΙΙ, Ε.Κ... ΤΏεΠηγ ὄνο. 185, 

Αν ΕΙΕΜΕΝΤΑΕΥ ΤΚΕΑΊΤΙΞΕ ον ΟΑΤΕΚΝΙΟΝς. 
ΒΥ Ρ. ᾱ. ΤΑΙΤ, Μ.Α. Ώεπιγ ὄνο. 149. [Ἀετυ αίο. {λε Ῥγεις. 

οοὑὐΝΤΕΕΚΡΟΙΝΤ, Α Ῥταοίῖσαὶ («οιτδε οἱ Φίμάγ, Ὦγ ελα 
Ἰαΐς Ῥτοίεσσοι Θ9ἱγ (. Α. ΜΑΟΕΑΕΚΕΝ, Μ.Α., Μας. Ὀος. Νεν 
Ἐάῑίομ, τενἰδεά. (τονηΏ 4ἱο. 75. όα. 

Α ΤΕΚΑΕΑΤΙΡΕ ΟΝ ΤΗΕ αΕΝΕΚΑΙ, ΡΕΙΝΟΙΡΙΕΣ ΟΕ 
6ΠΗΕΜΙΞΡΤΕΥ, Ὦγ Μ. Μ. ΡΑΤΤΙΡΟΝ ΜύΙΕ, Μ.Α, Βθοοπᾶ ΕάϊδίοἨ, 
ΏεπΠΙΥ ὄνο. 155. 

“«Τμε να]µε ο ἴπε Ῥοο]ς α5 α ἀῑρεςί οΓ1Πε ΤοϊμαγΜεγετ; αι ἵη εΠὶς οοµπίσγ ἔπε 5ιάεπί 
Ἠεοχίσαὶ ἀενε]ορπιεπίς οί ολεπιῖσαὶ (λοιρΏί ας Ἰαά ἴο οοπῖεηί Ἠϊπηφε]{ ν{Ἡ 5ο] νγοχ]κς ας 
ἶ5 ΙπΠππΙΘηςε.”'----4 εαιζεΥ. Ὁτ Τηάεπ)ς ' Γπιτοάιοξοπ {ο ΟΠεπιῖσαὶ Ῥ]Π]ο- 

ες Τ]εογειῖσαὶ ΟΜεπιίςιτγ Ἠας ππονεά 5οταρϊάΙγ  5οΡΗγ’, απ αἁπιίταῦ]ε Ῥοοῖς ἴπ 1ὲς νναγ, Ὀμί ταῖΏετ 
ος Ἰαϊιο γεατς εἶαί πιοδῖ οἱ ουχ οχάίπατγ τεχί «οἱεπάετ. Μτ ΡῬαιίςσοη Μαΐτ Πανίηρ αἰπιεά αἱ α 

5 Ἠανε Ῥεεπ Ιείτ [ατ Ῥελίπά. Όειπιαα ποτε οοπιρτεηεησίνε 8οµεπης, Ἀᾳ5 Ῥτοάισεά α 
5ειάεπῖς, ἴο Ὄε 5µγε, Ρο5βε5» απ εχοε]]επί ριῖάε κγφίεπιαιῖο ἱγεαίῖα οἩ ἴπα Ρεϊποίρ]ες οἱ οειηίοα] 
(ο με Ῥχεξεπί δίαϊε οἱ ἴπε σοΐεποε ἴπ "ία ἨΙ]ο5ορΗγ γνλῖο]ι 5ίαπάς {αχ Ιπ αἆναπος οἱ ΑΠΥ 
Μοάετπεη ΤΠεοσῖεπ ἆἀεγ (Οπειιὶε) οἱ Ῥτοί. Ἱπάτεά νγοτ] ἵπ ους Ἰαησυαρε. ”'---4 ἐδεμώα2η. 

ΕΓΕΜΕΝΤΑΕΒΥ 6ΗΠΕΜΙΣΟΤΕΑΥ. Ἑν Μ. Μ. ΡΑΤΤΙΡΟΝ 
ΜΟΙΕ, Μ.Α., απἆ (ΗΑΕΙ.ΕΡ ΘΙΙΑΤΕΚ, Μ.Α., Μ.Β. Οτονη ὄνο. 45. 6 

ΡΚΑΕςΤΙΟΑΙ, «ΠΕΜΙΡΤΕΥ. Α (ους ο{ 1,αβροταϊοτγ 
ποτ. Ἑγ Μ. Μ. ΡΑΊΤΤΙδον ΜύΙΕ, Μ.Α., απἀ Ὁ. Τ. «ΑΕΝΕΟΠΙΕ, Β.Α. 
ΟτονΏ ὄνο. 35. 

Ζομπάσο: ο. 7. 6{4Υ ὅ» 50Ν5, αιιῤγέήρε μένεν όν {75 Η/αγεήοοε, 
νε {αγία 7110, 



τά ΡΟΛΙ164Α7Τ/ΙΟΝ5 ΟΕ 

ΝΟΤΕΣ ΟΝ ΟὑΔΑΙΙΤΑΤΙΝΕ ΑΝΑΙ}ΥΡΘΙ5. Οοπείδε απ 
Ἐκρ]απαίοτγ. ὮΥγ Η. ]. Η. ΕΕΝΤΟΝ, Μ.Α., Ε.1.Ο., Ὠεπιοησίταίος ος 
ΟΠοεπαςίτγ {Π {πε Ὁ) π]νειδί(γ οί 6απιυτίάρε, Ο1. 4ΐο. Λ/έτυ αἡίοῃ. 65. 

ΕΕΟΤΟΡΝΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΡΗΥΡΙΟΙΟαΥ ΟΕ ΡΙΑΝΤΕΣ, 
ΡΥ Θ. ἨἩ. ΥΙΝΕς, Θο9,Ώ., Ῥγοί6βδογ οἱ Ῥοίαπγ ἵπ ἴηε Ὀπινετε!ιγ οί 
Οκίοτᾶ. Ώεπιγ ὄνο. ἡηΊΗν ΗἩ]αρίταίίοης. 215. 

«Το εαν (αι τς Ὑϊπες) Ῥοοκ 5 α πιοδε Ίπ εγιΦϊεοι Ιτ οταπάς αἶοπε Άπποπς Ἐπρ]ϊδίι 
να]ααθ]ε αἀάῑῖοη {ο ος ονπ Ῥοϊαπῖσα] Πτεγα- ῬοοΚς, απά νυν] οοπιρατε ΓανοιταΡ]γ γι Απ 
εατε 5 Ῥιΐϊ α ΠαΙΓΟΝ πιεεά οἱ Ρταΐρε: Τε ἶς α {οτεῖριι οοπΙροαίίτοΥς.”'---Λ/αέ2. 
ννοτ]ς νυμ]ολ νν]] {αλκε ἵτς Ρ]αοε α5 οοδπιοροΠίαη : ΕΤΠε ννοτ]κ {οτπι απ Ἱπιροτίαπέ οοπισνι- 
ηΟ πποτε οἶεατ ος οοποῖςε ἀἰδοιδδίοη οἱ ἴπε ἁ1βι- Ποπ {ο {πε Πτεχαίιτε οἱ ἴπε δα] οί... Τεν νε 
ου]ε οπεπηϊςίσγ οἱ πιείαὈο]δπα ας αρροεατεά.... εαρετ]γ ννε]οοπιεά Ὦγ αἲ] 5ιμάεπίς.᾽ ο Αεαάεν. 

Α ΦΗΟΚΤ ΗΙΦΤΟΚΥ ΟΕ αΚΕΕΚ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟ. 
ῬΥ ]. ἄοὖν, Τα1{.Ὀ., Εεἶ]οιν οἱ ΤτιπΙ(γ (ο1ἱεσθ. Ί)επιγ ὄνο. τοῦ, 6 

ΡΙΟΡΗΑΝΤΟΡΣ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΡΕΙΑ: α διιἀγ ἵπ {πα | 
ΗΙδίοτγ οἱ «τεε]ς ΑΙρεῦτα. Ὦυ Τ. ΙΤ. ἨΗΕΑΤΗ, Μ.Α., Ἐε]]ον ος 
Ττϊπϊγ ζΓο]εςε, ςαπιρτϊάσε. Τεπιγ ὄνο. 7ο. 64. 

Της φειἀγ ἵπ (πε ΠΙΦίογγ οἱ Οτεε]ς Αἰσερτα ««Τπε πιοδί (λοτοιρἩ αοοοαπέ εκίαπί ος 
19 ή εχοεεάϊης]γ να]ιαβία οοπιτίραξίοη Το (πε Ἠϊορ]μαπτιας”ς Ῥίασε, οτί, απά οπ]εῖςς.”---- 
Ἠϊδίοτυ οἱ πιαϊλεπια(ίοςδ.᾽΄---4 εααέ21Υ. 4 έλελι1211. 

ΤΗΕ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΜΟΕΕΚΣ5 ΟΕ Ι5ΑΑςΟς ΒΑΚΕ- 
ΚΟΝ, Ὀ.Ῥ. Ἐάῑιεά Ὦγ ΥΝ. ΥΜΤΗΕΨΕΙΙ, Ὀ.ὮὈ. Ώεπιγ 8νο. 7ο. 64. 

ΤΗΕ  ΕΟΡΣΡΠ,. ΑΝΏΌ ΡΑΙ ΑΟΝΤΟΙΟαΙΟΑΙ, ΑΕΕΙΝ- 
«1ΤΙΕΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΟΕΟΕΟΜΙΑΝ ΤΡΕΡΟΡΙΤΣ ΟΕ ὈΡΙΝΑΚΕΕ 
ΑΝΏΌ ΒΒΙΟΚΗΙΙΗΙ, νι Ρ]αΐες, Ρεῖης τπε θεάσνο]ς Ῥτίσε Ἐδδαγ 
{οἵ 1879. Υ ἴμε Ίατε 7. ΚΕΕΡΙΝΟ, Μ.Α. Ώεπιγ Όνο. τος, 6. 

Α ΟΑΤΑΙΟαΕ ΟΕ ΒΟΟΕξΚΣ ΑΝΡ:΄ΡΑΡΕΕΣ ΟΝ ΡΚΟ- 
ΤΟΖΟΑ, (ΦΙΕΝΤΕΚΑΤΕΣ, ΜΟΚΜΣ, απά οετίαῖη “πια]]ετ ρτουρς 
οί απίπηα]ς, ραρΗ5ηΏεά ἁωτίης ίλο γεατ5 1861-1883, ΡΥυ Ρ΄Ακου Ἠγ. 
ΤΗΟΜΡΒΟΝ, Μ.Α. ὮΏεπιγ 8νο. 125. 66. 

ΑΞΡΤΚΟΝΟΜΙΟΑΙ, ΟΒΣΟΕΕΚΥΑΤΙΟΝΕ5 πιαάε αἲ {πε ΟΡ6ες- 
ο να({οσγ οἱ (απιζτιάσε ὮΥ {]ε ]αΐο Ἐεν. ]. 6ΗΑΙΙΗ5, Μ.Α. ἴοπα 1846 

ιο 1δ6ο. 

ΑΞΤΚΟΝΟΜΙΟΑΙ, ΟΒΘΕΕΒΝΑΤΙΟΝΕΡ Ποπι 1861 {ο τ8ός. 
ο]. ΧΧΙ. Έογα] 4ο, 155. ΈτοΠ 1866 ἰο 1569. οι ΧΧΙΠ. 
Έογα] 4ΐο. [εαν 7εαάγ. 

Α οΑΤΑΙΟαῦΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΙ1ΙΕΟΤΙΟΝ ΟΚ ΒΙΕΩ5 
{οτπιεὰ ὮΥ ἴΊε Ιαΐε Ἡ. Ε.. ΘΤΕΙΟΚΙΙΑΝΡ, πονν ἵπ {με Ρροβδεςδίοη οἱ {πε 
Ὀπ]νειςίίγ οί (απιρτϊάσα. Υ Ο. ΛΙ ΝΙΝ, Μ.Α.  Ώεπιγ ὄνο. Ζ1. 15. 

Α Ο6ΑΤΑΙΟαῦΕ ΟΕ ΑΌΞΤΕΑΙΙΑΝ ΕΟΡΘΡΙΙ:5, δίταίί- 
ο ῤώκ απά Ζοο]ορίςα]]γ ατταησεᾶ, ὮΥ Ἐ. ΕΤΗΕΒΙΡΟΕ, Ταπ., 
Ε.ά.δ. ΏεΕΠΙΥ ὄνο. 1ο». 640. Ἡ Ἅ 

ΠΙΟὈΡΤΚΑΤΙΟΝ5 ΟΕ Ο6ΟΜΡΑΚΑΤΙΝΕ ΑΝΑΤΟΜΥ, 4 
ΥΕΡΝΤΕΒΡΕΑΤΕ ΑΝΕΟ ΙΝΥΕΕΚΤΕΒΚΑΤΕ, {ος (πε σε οἱ δί- 
ἀεηίς {Π ἴπε Μιδειπ οἱ Ζοοἱοςδγ απάἀ Οοπιραταϊίνο Απαϊοπιγ. θεοοπἀ ν 
ἘάϊποἨ. Ίεπιγ 8νο. 259. 64 ες 

Α ΟΑΤΑΙ ΟαῦΣΡ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟΙΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ 6ΑΜ- 
ΒΡΙΑΝ ΑΝΡ ΘΙΤΓΟΡΒΙΑΝ ΕΟΡΡΘΙΙ,5 εοπιαϊπεά Ίπ {πε (εο]ορίσα] 
Μιδειπῃ οἱ ἴπε [πϊνειςίιγ οἱ (απιυτίάςε, ΒΥ ]. Ὠ. ΑΙ ΤΕΕ, Ε.ς.δ, 
ἨΜΤΤΗ α Ῥοτίταϊί οἱ ΡΚΟΕΕΞΘΞΟΕ ΘΕΡΩΜΊΙΟΚ. ΈἘογα] 4ΐο. 75. δᾷ, 

ΟΑΤΑΙΟἄαυΕ ΟΡ ΟΣΤΕΟΙΟάαΙΟΑΙ, ΘΡΕΟΙΜΕΝΕΘ εοπ- 

ι 

4 
λα 

(αἰπεά ἵπ ἴπε ΑπαζοπιίσαΙ Μαδειπα οί {πε [πίνεισίεγ οἱ (Θαπιυχίάρε, « 
ΏεΠΙΥ ὄνο. 25. 6. εν 

ο μμ ο η νμἳ Ἡ ΝΟ ΑΡΗΗῃ 

πι ΕΥ 

.- λναὔντι πχ αγ ἵσ 

ό ολλ ο λορςά “ὖ «Ακ κό 

Ἅ ποσοστο ” 

/ομάσμ: 6. 7. έ14γ ὅ» ΟΝΟ, , ζανιδρλάρο ζζηήυεγ έν ες Ηαγεήοιίσε, 
νε ΛΓαγία /.α116. 



ΤΗΕ 641ΜΗ2ΛΙΡόσΕΣ ὉΝΙΥΕΚΣΙΤΥ ΡΛΕΟΣ. 1ς 

| 1ΙΑΥΥ. 

ΕΙΕΜΕΝΤΡΟΕ ΤΗΕ ΤΑΙΝ ΟΕ ΤΟΝΤ. Α Τεχί-ροοΚκ 
{οι δίιάεηίς. Βυγ ΜΕΙΝΙΙΙΕ Μ. ΒΙΟΕΙΟΝ, ΡΗ.Ὀ., Πεείατει ἵπ (16 
Ταν; θεποο] οξ {πε [ΓπϊνετςΙτγ οἱ Βορίοη, [.9.Α. ΟΤΟΝΠ ὄνο. 1ο». 66. 

ο ΣΤΕΙς ραςαά οἩ (πα ογἱσίπα]ὶ Απποτίσαη δάϊδίον, 
Ῥιε Τε ἶς απ Ἐπαιϊςι ΤΓεχί-Ῥοοῖς νι Ἐπριϊςα 
Απιλοτ]ῖος απἀ δια(αίες απἀ Πικιταίοης 5ιι0- 
Ξεευτεὰ νετγ . {οτ ἴΠε Απιοτίσαπ... Τε 
«8ΥΙΕ ἶ5 6α5Υ απἀά Ἰοῖά, (ουσα οοπάεησεά, 

«Ἠοννῖπς ρτοαί σταςρ ΟΕ 5αυ]εοί. .. Α νεσγ Γι] 
Ἰπάεκ επΊαηποες πα να]ιε οἱ 1115 Ῥοοίς, ννΠῖοϊ 
θλοιι]ά έαἷκα α Ῥτοπαϊπεηί Ρρίασε αΠΙοηΡ {πε τεα!]γ 
ἐγαδέννοτεγ ἐεχί-ροοίε5 {οι (πε µ5ε οἱ 5ειάεπῖς.---- 
΄ατυ 7ὔμες. 

Α ΕΙ ΕΟΤΙΟΝ ΟΕ 0ΑΡΕΗΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΝΙΙΡΗ ΙΤ ΑΙ 
ΟΕ ΟΟΝΤΕΑΟΤ, Ἑγ ΕΚΑΕΡ ΒΕΟΜΗΝ ΕΙΝΟΗ, Μ.Α., οἱ ΓΙποο]π]5 

Ίπῃ, Βαττίςίετ αἲ Τ.ανν. Ἐογαὶ ὄνο. 255. 
ώ “Απ Ιπνα]ιαρίε πιϊάᾳ (ονατά ελα Ῥεδί πιείμοά οἱ Ἱεραὶ φιιάν.Ὀ-- ὧατυ Ομαγέε 

ουέστυ. 

ΤΗΕ ΙΝΕΙΌὉΕΝΟΕ ΟΕ ΤΗΕ ΚΟΜΑΝ ΙΑΝ ΟΝ 
ΤΗΕ ΙΑΝ ΟΕ ΕΝΟΙΑΝΡΕΡΟ. ΕΒείΐηπσ {πε Ύοτκε Ῥτίσπε Ἐδδαγ {ΟΥ 
1884. ἙΥ Ἐ. Ε. ΘΟΚύΤΤΟΝ, Μ.Α. ΤΏεΙΠγ ὄνο. 1ο». 64. 

“«Τ,εσαὶ ννοτ]ς οἱ Ία5ί ἴπε Κἰπά ἴλαι α Ιθατπεά Ὀ π]νετδϊιγ 5]ου]ά Ῥτοπιοίε ὮΥ ἵες Ρεῖζες.᾽.--- 
Ζ΄ ατυ Οκα»{εγ(ν {ευἐρτυ. 

ΤΑΝΟ ΤΙΝ ΕΕΤΤΕΕΣ. ΕΒεϊπρ {πα Ὑοικε Ῥείζε Ἐδδαγ {ος 
19δς. Υ Τ, Ε. ΘΟΚΌΤΤΟΝ, Μ.Α. Ώεπιγ ὄνο. 75. 64. 

Ο6ΟΜΜΟΝ5 ΑΝΟ ΟΟΜΜΟΝ ΕΙΕΙΟ»Σ, ΟΝ ΤΗΕ Η[-- 
ο. ΤΟΕΥ ΑΝΌΟ ΡΟΙΙΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΙΑΝ ΕΕΙΑΤΙΝά6 το 

6ΟΜΜΟΝΡ ΑΝΏΌ ἘΝΕΟΙΟΡΟΕΕΣ ΙΝ ΕΝΑΙΑΝΟ. ΕΡείΐηςρ {λε 
Ὑοι]κε Ρτίζε Ἐ5ςαγ {ο 18δ6. ΒΥ Τ. Ἐ. ΘΟΚΌΤΤΟΝ, Μ.Α. το». 66, 

ΗΙΖΤΟΕΥ ΟΕΤΗΕΙΑΙ ΟΕ ΤΙΤΗΕΣ ΙΝ ΕΝΑΙΑΝΓΡ. 
το Ρεῖης πε Ὑοτ]κα Ῥτεῖσε Ε55αΥ {ο 1587. ΒΥ 7. ΕΑΣΤΕΚΒΥ, Β.ΔΑ., 11..Β., 

δι Το]π”5 (οἶ]εσε απἀ (πε ΜΙάάϊα Τεπιρ]ε. Ώεπιγ ὄνο. 75. όα. 

ΑΝ ΑΝΑΙΥΦΙ5 ΟΕ ΟΕΙΜΙΝΑΙ,ΙΙΑΡΙΙΙΤΥ. ΒΥ Ε.Ο. 
ΟΙΑΛΕΚ, ΤΙ. Ὀ., Εερσίας Ῥτοίεςςοι οΓ ΟἶνΙ] Τ ανν 1π λε [η]νετς!(γ ο{ζαπι- 
Ὀτίάρε, αἱςο οί 1 ποο]π)5 Ιπη, Βατεϊςίει-αί-].ανν. ΌτονΏ ὃνο. 75. 6ᾷ, 

ΡΕΑΟΤΙΟΑΙ, ΤΟΚΙΡΡΚΟΡΕΝΟΕ, α ζοπιπεηίοη ΑὕΌΦΤΙΝ. 
Ῥγ Ε. 6. ΟΙΑΕΚ, ΤΙ.Ὀ. Ότονη ὄνο. ο5. 

««Ώαπιε οοἨ]ίεςςέ ἀῑεσες Ἱπ]α]εγεῖομε παπά  Εσαὶ Γατςρτιάεποε.”--Κδπῖς. ΟΕ11αζδία έν 
αιαοἩ αἱ]εῃ Θείίεη απγερεπάε Βιοῖι ἄθει Ῥτας  «{εοβέυέσελδεα/ζ. 

Α ΦΕΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 5ΤΑΤΕ ΤΕΙΑΙ,5. Ἁγ Π. ΥΝ. 
ΑΝΠΗΙ5-ΒύΝΡ, Μ.Α., 11. Β., Ῥτοίεδσοι οἱ 6οπ5μίοηπα] [ανν απἀ 
Ἠ]1δίοιγ, Ὀπινειςίιγ (ο]εσε, ].οπἀάοηῃ. («τΟΝΏ ὄνο. Υοἱς. 1. απά 11. 
Ἰη 3 ρατί Νονπ τθοᾶισθά ο 905. (ο. {ρέμα ί{ν ῥ11ὀ{1εεί αἴ 465.) 

« Τηϊς ννοτ]ς ἶ5 α νετ μ5εβα] οοπ(τϊθαΗοπίο  ατονίΏ απά ἀενε]ορπιεηί οἱ {]ε Ίαν οί ἔγεαδοπ, 
αλαι Ἱππροτίιαπε Ὀταπο] οἱ τἶε εοπςεευ(ίοπαὶ Η5- ας ἴξ πιαγ ὃε ραϊπετγεά οπι Ίτῖα]ς Ῥείοτε {λα 
τοῖ οἱ Επι Ἰατιά νο ἶς οοποετπεά νε πε  «οτάἴπατγ οοιισί».Ὀ---74ε 4επαάεμε}. τΥ ιά 

ΤΗΕ ΕΚΑΟΜΕΝΤ5 ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΕΡΕΤΟΑΙ, ΕΡΙςΟΤ 
ΟΕ ΡΑΙΝΤΟΡ ΙΟΙΙΑΝΟΕ5, οοΙ]εσοτεά, ατταηφεᾶ, απά αηποίαϊεά ὮΥ 
ΏΕΥΑΝ ΊΜΑΙΚΕΕ, Μ.Α., ΙΤ. Ὀ., Ια:ε Τ ανν Τ,εείατετ οἱ οί ]ο]π) (οἶ]ερα, 
απά Εε]]οιν οἱ ζοτρας (λτίδα ζομερε, (απιρτϊιάσθ. ΟΤΟΝΠ Όνο. 6», 

ἔεΤω τἶια Ῥχεςδεηπί Ὀοοίς νε Ἠανε ἴλε {γυ]ές οί 
εδ 6απιε Ἰκϊπά οἱ ἔποτοιςδη απἀ νε]]-ογάετεά 
»επάγ νλ]ς]ι να» Ὀχοισῃϊ {6 Ῥεας αροπ ἴλε ποῖες 
το τπε Οοπιπιεηίατίες απἀ (πε Ἰη5ετυίες. . . 
Ηίλετιο πε Ἐάῑοι Ἠας Ῥεεῃπ αἰπιοδί ἵπας- 
οεςςῖδ]ε {ο ἴἶιε οτάίπατν Επρ]ϊςα ιαάεαί, απ 

5αοἩ α 5εαάεπί ν]] Όε Ἰπιετεςίεά α ννε]] ας Ρετ- 
Ἱαρς 5ατργίςεά {ο βπά ον αβαπάαπ!]γ τε εκ- 
ἴαπι [αρπιεηίς Πηδίταιε απἁ εἶεατ 11ρ. ΡοίητΒ 
νιλῖοὮἃ ανε αιϊτασῖεά ϊ5 αἰτεπίῖοη ἵπ ἴΠε Οοπι- 
πιεπίασῖες, ΟΥ λε Ιης5(μίες, ος {πε Ὠΐρεςι.”--- 
΄ατυ πες. 

Γομµάομ: 6. 7. 6{4γ ὃ- 5ΟΝΜς5, (α)μὐγήσε μέυεγςίν Βγεος Ἡαγεήοισε, 
ἄπνε {αγία /.αμο, 



ο να. ΡΡ1/647Τ1ΟΝ5 ΟΡ 

ΒΚΑΟΤΟΝ᾽5 ΝΟΤΕ ΡΟΟΕΚ. Α Οοἱεοίιίοπ οἱ (.δε5 ἆε- 
οἰάεά 1π {με Κἰπρς Οουτίς ἀωτίης ἴπε τεῖση οἱ Ἠεπτγ πε Τητά, 
αηποίαίεά Υ α Τ,ανγετ οἱ {μαί ἴἶππε, δεεπηίηρΙγ ὮΥ Ἠεησγ οἱ Βταίίοῃ, 
Ἐάιιεά ὮΥ Ἐ, Ἠ. ΜΑΙΤΙΙΑΝΡ οἳ 1 πεο]η”5 Ίπῃ, Ῥατεϊδίετ αἲ Ίαν, 
Ώονπίηρ Ῥτοίεδ5οτ οἱ ἴπε Τανν5 οἱ Ἐηρ]απά. 3 νοῖ. Ὀεπιγ ὄνο, 
Ῥιο]ταπι. ἆ3. 35. «Δεί. 

ΑΝ ΙΝΤΕΚΟΡΟςΤΙΟΝ το ΤΗΕ ΡΤΟΡΥ ος Τυ»- 
ΤΙΝΙΑΝ)5 ΡΙςΕΡΤ, (Οοπίαϊηίησ απ αοσουηί οἱ 15 εοπιροφ!Ίοῃ 
απά οἱ ἴπε Τιτὶδίς α5εά οἵ τε[ετγεὰ {ο {πετεῖη. ἙὮΥ ΗΕΝΕΥ Ι0ΗΝ 
ΕΟΒΥ, Μ.Α., {ογπιετ]γ Ῥτοί, οἱ ]ιτϊδρτιάεποε, Ὀηπινειδίίγ {ο1ερε, 
1,οπάοη. ΤΏΕΙΙΥ 9νο. ο5, 

ΤΟΞΘΤΙΝΙΑΝ” ΏΙαΕΣΡΤ, 11. ΥΠ1., Τι. 1. Όε Ὀδυπισίη, 
γι α Ἱεραὶ απἁ ΡΠΙο]οσφίσαὶ Οοπηπιεπίατγ. ῬΥ Η. ]. ΕοΕΥ, Μ.Α, 
Ώεπιγ ὄνο. 

ΟΥ {πε Τνο Ρατίς οοπηρ]είε ἵπ Οπο Ὑοαππε. 
εέΝοίι απ οὐφουτίεν, ῬμΙ]ο]οσίῖσα!, Ἡϊδιοσῖσα], 

οτ Ἱεραὶ, Ώας Όεεῃ εί ηφ][τεά. Μοτε ΙΠΓΟΓΠΙ- 
1ης αἷά 51] ηας Ῥεεπ 5αρρ]εά {ο πε 5εαἀεπί οί 
ενε Ὠϊρεςί αἲ Ἴατσε ὮΥν α ΡτεΙπηίπατγ αοσοιηξ, 
οονετίησ πεατ]γ 30ο Ραβε»5, οί ἴλε πιοάε οί 
οοπιροβ!ῖοη οἱ ἴηε ΤΏ]ρεςι, απἀ οἱ ἴ]ε }ασίδις 

ΏεΕΠΙΥ ὄνο, 1δ5. 
νηοςε ἀεοίδίοπς απά ατριπχεπίς οοπθΗίαίε τς 
βιύρίαπος, ἈΝονΊεΓα εἷἶδε «απ α οἶεατετ νΙεν/ 
Ῥε ορίαϊπεά οἱ {λε Ρεγροπα] 5ιοοεςεῖοπ ὉΥ ννλ]ο]ι 
έπε (ταάϊίοη οἱ Ἐοπιαῃ Ἱεραὶ 5οἶεποἙ ν/ας 555- 
ταίπεά απά ἀενε]ορεά.”---134ε Τήπες. 

ΤΗΕ Ο6ΟΜΜΕΝΤΑΚΝΙΗΣ ΟΕ αβιῦςΣ ΑΝΟ ΚΟΙΕΣ ΟΕ 
ὉΙ ΡΙΑΝ. Πα Τταηδἰαίίοη απἁ Νοίςες, Υ ]. Τ. ΑΕΡΥ, 11. Ὀ., 
]αάρε οἱ «οιπίγ «ουτί5, Ιαΐε Ἑερίας Ῥτοίεδ5ος οἱ 1.αν5 Ιπ ἴπε 
Ὀπίνειδί{γ οἱ (απιρτϊιάσε, απά {ηε Ιαΐε ΒΕΥΑΝ ΊΜΑΙΙΚΕΕ, Μ.Α., 11. Ὀ., 
Νεν ΕάῑΙοη ὮΥ ΒΕΥΑΝ Ἰλ/ΑΙ ΚΕΚ. Οτονη ὄνο. 165. 

«Ας φοπο]ατ5 απά α5 εά]ίογς ἸΜεσοτς Αὐάγ 
απά Ἰλ/αἰκει Ἰανε ἆοπε ελεὶσ ννοτ]ς ννεἰ].. . Εος 
οπε εΠίηρ ἴπε εάϊἴογς ἀεδετνε 5ρεοῖαὶ οΟΠΙΠΕΠ- 
ἀαθοπ. ΤΠΕΥ Ἠανε Ρρτεςεηίεὰά (αἱμ5 το τπε 
τεαἀεχ νι {εν ποίες5 απἀ ἴ1ο5δε ΠετεΙΥ ὮΥ 

Ψ/ΑΥ Οἱ τείεγεηποε ΟΥ Ώεοεδεατγ εχρ]αμαίίοη. 
Τῃας Πε Ἐοπιαη ]υγῖςί 15 αἰ]οννεά {ο 5ἵ {ος 
Ἠΐπαδει{, απά τε χθαἆετ Γεε]ς τα Ὦε 5 τεα]]γ 
ειιἁγίηρ Ἐοπιαι Ίαν; ἵπ ἴπε οτἰρἰπα], απά ποι α 
{αποῖζυ] τερτεδεηίαἶοη ΟΥ 11, '---- 4 ἐλελσ 12. 

ΤΗΕ, ΙΝΖΤΙΤΟΤΕΣ ΟΕ ΠΤΟΡΤΙΝΙΑΝ, (σαηδίαίεά ντι 
Νοίες ΡΥ ]. Έ. ΑΒΡΥ, Ι1..Ὀ., απά {πε Ιαΐε ΒεΥΑν ΊΜΑΙΚΕΕ, Μ.Α., 
11.Ὀ. ϐπτούηΏ ὄνο, 16.5. 

ο ΜΕΥΝ6 νγεῖοοπιε Ἠετε α να]ααδίε οοπίτ]Ῥαέ]οη 
{ο ἴπε ιιἀγ οἱ ]μχ]δργιάεποςε. ΤΠε τεχί οί ἴπε 
/2ςή1έμέες 15 οοσβδὶοπαΙ]γ Ῥετρἰεχῖης, εγεη Το 
Ῥταοιίδεά 5οἩο]ατς, νηο5ε Κπον]εάρε οἱ οἶας- 
εἶσα] πιοάε]ς ἆοεδ ποί αἰναγς αναῖ] ἴπεπι ἵη 
ἀεα[ίπρ νη(Ἡ πε {εομηίοα]1ε1ες οἱ Ἱεραὶ ΡΏταςε- 
οἱοβγ. Νογ οαη ἴε οτάπασγ ἀῑσιίοπαχίες ὃε 
εχρεοίεά {ο {αγηϊσλ αἱ! ἔπε Πεὶρ εἶναι ἶ5 νναπίεὰ, 
ΤΗ15 (ταης]αῖοη νη]] (πετ Ῥε οἱ ρτεαῖ ἀ5ε. 1ο 

{πε ογάϊπατγ 5εαἀεπί, νηος5ε αἰτεπβῖοη 5 ἆῑς- 
παοίεά {τοπι (πε σρ]εςί-πιαίτες Ὦγ (με ἁῑί[- 
βου]ίγ οἱ 5ιτισρΗπς (τοισῃ (πε ἱαησιαρε ἵη 
νυπίο 1ε ἶ5 οοπταϊπεά, 1{ ν]] ὃε αἶπιοςί πάϊς- 
Ρεσαῦ]ε,”----Λεεζαέογ.. 

««Έπε ποῖες ατε Ιεαγηεά απά οατεΓα]]γ οοπι- 
Ρἱ]εά, απά είς εἀἰίοη νν]] ὃε {ουπά δεί] {ο 
5ιιάεηίς..----Ζ,ατυ 1 12πες. 

«ΕΙΕΟΕΤΕΟ τιτΙι Ε5 ΕΚΟΜ ΤΗΕ, ΡΙάΕΦΤ, απποἰαἰοἀ 
Υ ἴἶε Ιαΐε Ἑ. Ί/ΑΙΙΚΕΕ, Μ.Α., Ι1..Ὀ. Ρατ]. Μαπάαίί νεὶ ζοπίτας 
ὨὈϊρεσί ΧνΥΙΙ. 1. (ϱτονηΏ ὄνο. 

------. ῥρατί]Π. Όε Αἀαιϊτεπάο τεταπα ἀοπηϊηϊο απά Ώε Αάαιϊτεηάα νε] 
απηϊεηάα Ῥοδβεβεδίοηθ. ΓὨἱΐρεςι ΧΙΙ. 1 απ ΤΠ. (πονηΏ ὄνο. 65, 

--- Ῥατί ΠΠ. Ώε ςοπάἱοΙοπίρας. Ὠΐρεςί ΧΙΙ. 1 απὰ 4---7 απάἀ Ὀΐρεςί 
ΧΙΠΙ. 1-3. (τονΏ ὄνο. 6». 

ακοτιῦς ΡΕ, ΤΟΚΕ ΒΕΙΙΙ ΕΤ ΡΔΕΟΙ», ν!ῃ ἔπε Νοΐες 
οί Βαίβεγταο απά οίμειδ; αοοοπιραπ]εά Ὦγ αη αὐτιάρεὰ Τταπφ]αίίοῃ 
οἱ {πε Τεχι, Ὁν Λ7. ΛΗΕΝΥΕΙΙ,, Ὁ.Ὀ. Ιαΐε Μαςδίετ οἱ ΤτιπΙγ ζοἶιερε. 
3 Ψοἱδ. ὮὈεπιγ ὄνο. 129. ΤΠε ἰΤαηΦΙαΙΙΟΠ 5εραταίε, 6», 

Ζομομ: ϐ. χ. Ο24Υ ὅ- δοΝ5, (αμ1ὐγίάνε μέσες ες Ἠαγεήσιοε, 
ἄπνε {αγία /α16, 

ο ΝΕ Μο” κ. ἀςο. ήν κ μιά 

πιο πμμμψ ὴ -μἩ 4 ορ α 

αλ κα ολο) 

. ή { ΄ 
μμ μις 
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ἨΙΘΤΟΒΙΟΑΙ, ΊΠΟΕΚΒ, δο, 
ΤΗΕ ΤΙΕΕ ΑΝΡ ΙΤΕΤΤΕΕΚΣ ΟΕ ΤΗΕ ΕΕΝΥΕΚΕΝΕΟ 

ΙΙ ΑΡΑΜ ΡΕΡάΝΝΙΕΚ, Ι1.Ὀ., Ε.ΕΒ.9., Εε]]ονν οἱ, ΤτιπΙ(γ «οἶ]ερο, 
ςαπιργϊάσε, απἀ Ἰλοοάνατάίαηπ Ρτοίε55οί οἱ (1εοἰοβγ ποπι 18Ιδ {ο 
1873. (Ὀεάϊσαιες, ὮΥ δρεεῖαἰ ρεγηἰδδίοη, ίο Ηει Μα]εςίγ {ιο Ωπεεῃ.) 
ὮΥ ΤΟΗΝ ΝΠΙΙΙ5 ΟΙ ΑΕΚ, Μ.Α., Ε.5.Α., (οτπιετ]γ Εε]]ον οἱ Γτιπϊίγ 
ζομέσε, απάἀ ΤΗΟΜΑΣ Μ'ΚΕΝΝΥ ΗύσΟΗΕΣ, Μ.Α., Ἰοοάν/ατάϊαη 
Ῥτρίεβ5οί οἱ (6οΙοβΡγ. 2 νο]ς. ΏΕΠΙΥ ὄνο. [1 {ε ες. 

ΤΙΕΕ ΑΝΗΟ ΤΙΜΕΣ ΟΕ 5ΤΕΙΝ,ΟΚ αΕΕΜΑΝΥ ΑΝΕΟ 
ΡΚΟΡΡΙΑ ΙΝ ΤΗΕ,  ΝΑΡΟΙΕΡΟΝΙΟ ΑΟΕ, Ὁγ ]. Κ. ΞΕΕΙΕΥ, 
Μ.Α., Κερίας Ῥτοίεδδο: οἱ Μοάετηπ Ηἰδιοτγ ἵπ ἴπο Ὀηϊνειςϊιγ οί 
ςαπιστιάρε, νηί Ῥοτίταϊϊ5δ απ Μαρς. 

'""ὌὋκ ΒυδςΗ΄5νο]αππε ας πιαάἆς Ρεορ]ε τη]π]ς 
Άπά Γα]]ς ενεη πιποτε ἴπαη α5ιαὶ οἱ Ρείποε Βὶ5- 
ππατοῖς, απά Ῥτοίεςςογ Φεε]εγ΄5νετγ Ιεαγηεὰ ννοχ] 
ος Φίείη ν]] εατΏ αἴτεπίίοη ἴο αη εατ]]ετ απἁ η 
αἰπιοδί εαια]]γ επιίπεπι (εΓπιαΏ 5ἴαϊεδΠΠαΗ.... 
Ἡε να οπε, Ρετμαρς ἴπε ομίεί, οἱ τε 1]]ας- 
εῖοις ϱτοιρ ΟΕ 5ίΓαηΡετς Ὑνλο οαπιε Το ἴπε 
χεφοιε ος Ῥταρεία ἵηπ Τετ ἀατκεςί Ἠοισ, αὈοιέ 
ἴπε Επιε οἱ με Ἱπρ]οτίοις Ῥεαοε οἱ Τ15ί, απἀ 
ννλο Ἰαῦουτεά το Ραῖ Πε απἀ οτἀες Ιπῖο Ἠετ 
ἀἹερίσίτεά ατπιγ, Ἡεχ ἱππρονετίδ]θά Ππαποςς, απά 
Ῥεν Ιπε[ιοϊεπί Οἶν] Θετνίοε. Ἐπριισηπιεην νυν] 
Γεεὶ νετν ρατάοπαδ]ε ρτϊὰε αἲ 5εεῖπσ οπε ος 
επεῖς οοιπίτγππεΏ απάετία]κε ἴο υντίτε ἴε Ἠ]ς- 
ἴοχγ οἳ α Ρετίοά Ποπι ἴπε Ιπνεςιραϊίοη ΟΓ 

3 Νο. Ώεπιγ ὄνο. 3ο, 
ν/μὶοἈ ενεπ Ἰαδοτῖοις ΟειπιαΠ5 ατα αρί {ο 
5Η 1η]ς, '----4 ἆλλες. 

"Τη α πο[ῖοε ος εΠῖ5 Κἰπά 5οβηῖ Ἰμδεσοε ϱΑἩ 
Ῥε ἆοπε {ο α ν/οσκ Ἰε ἔε οπε Ῥείοτε 5; πο 
5Ποτί 2όέε21ό «απ βῖνε ενεη ἴε πηοδῖ πιεαρτε 
ΠΟΙΙΟΠ ΟΓ {πε οοπίεηῖς ΟΓ {ῃμεδε νο]μπιες, νο] 
οοπζα(π πο Ραρε ἴμαί ἶ5 5ρεΓβοῖς, απά ποπε 
ἴμαι ἶ5 υπἰπτεγεςίης.... Το πἀετσιαπὰ τε 
Οειπιαπγ οἱ το-άαγ οης πηιιδί σιιἀγ ἴμε (ετ- 
πΙαΠΥ Ο πιαηΥ γερίετάαγν», απά πονν τ]αῖ φιιάγ 
Ἰας Όεεῃ πιαάε 648Υ ὮΥ ΕΠί5 ννοτ]ς, {ο νγλ]ο]ι πο 
οπὲ ο8η ΠἨεδίξαίε ἴο αδδίση α νετΥ Πἰρὴ Ῥίασε 
απΠΟΩΡ ἴἨοςε τεοεηῖ ἨἩϊφεοτῖες νν ίσο] ανα αἴπιεά 
αἲ οτἰρίπα] τεςεαγο]ι.----4 {ελσ1ε2η. 

ΤΗΕ ΡΕΡΡΑΤςΗΕΣ ΟΕ ΕΔΑΕΙ, αΟΝΝΕΚ, Ἐπρίϊσὴῃ Απι- 
Ῥαρδδαάος αἲ ἴμα οουΓί οί Ψετσαῖ]]ες [Τοπ Ίήπε 1709 {ο Αισισί 1792, 
το νΠΙεὮ ατε αἀάεά ἴ]λε ΠΏεδραίομες οἱ Μι ΤΙπάδαγ απἀ Μι Μιπτο, 
απὰ ἴπε Ὠίατγ οἱ Ι.οτὰ Ῥαϊπιειδίοη ἵηπ Έχαποε ἁωιτίπς Ταἱγ απά 
Αιρισί 1791. Εάῑιεά Ὀγ Ο50Ακ ΒΚκΟΝΥΝΙΝΟ, Μ.Α. "επιγ ὄνο. 159. 

ΤΗΕ ακΟομτη ΟΡ 
ΟΟΜΜΕΕΟΕ. 
6πατῖς. «τονη ὄνο. 125. 

Μι Οπππίπρμαπι ἶ5 πο Ηκε]γ το ἀϊξαρ- 
Ῥοΐϊηῖξ απγ τεαάετ» εχοερί 5ο] ας Ὀερίῃ Ὁγ πιῖς- 
τακῖπς ἔπε οἰαταοίετ οί Πῖς Ῥοοκ. Ὠε ἆοες ποῖ 
Ῥτοπηϊςε, απἀ ἀοες ποῖ 6ῖἶνε, απ αοσουηῖ Ο{ {με 
ἀἰπιεηδίοης {ο νη]οἃ Επσ]ίδη Ιπάιδίτγ απά οοπι- 

ΕΝάΙΓΙΡΗ ΙΝΡΟΡΤΕΥ ΑΝ) 
ΒΥγ ΝΨ. 6ὐννινομΗΑΜ, Ὀ.Ὀ. ἨΠι Μαρς απἀ 

πιετοε Ἠανε Ρτονῃ. 1ὲ ἶ5 να εἶλε Ῥτουεςς ος 
Ρτον/!Ἡ τμαί Ἶε {5 οοποετπεά; απᾶ (Πῖς ρτοσεςς 
Ῥε ἴτασες νηιὮ {πε ΡΠΙ]οξορ]ίσαἱ ἱπδίσΕέ ννΏῖοἩ 
ἀἰκαπρυ]σ]ες Ῥείννεεπ νν]αί ἵς Ἱπιροτιαπί απά 
ν/λαῖ ἶ5 (σν]α|.”'---σκαγαία. 

ςΗΚκΟΝΟΙΟαΙΟΑΙ, ΤΑΡΙΕ»Σ ΟΕ ακξΕΕΚ ΗΙΞΤΟΣΕΥ. 
Αοοοπιραπίεά ὮΥ α 5μοτί παττα(ϊνε ο{ ενεηίς, ψηίΏ τείετεηςθς {ο ἴμε 
5ουγςες οἱ Ιη{ογπιαίϊοη απά εχίταςϊ5 [ΤΟΠ ἴἩε αποϊεπί αιἰΠοτ]εῖος, Ὦγ 
6ΑΕΙ, ΡΕΤΕΕ. Τταηδ]αίιεά ἴτοπι ἴπε (ειπα Ὦγ ᾱ. 6ΗΑΝΥΝΕΕ, 
Μ.Α., Εει]ον’ οἱ Κἰπρ)5 (οερε, (απιρτϊάρο. Ώ)εΠΙΥ 4ΐο. 195. 

ΚΙΝΡΟΗΙΡ ΑΝΕΟΏ ΜΑΕΚΕΙΔάΕ ΙΝ ΕΑΚΙΥ ΑΚΕΑΒΙΑ, 
: ῬΥ Ν. ἘΟΒΕΚΤΡΟΝ ΡΜΙΤΗ, Μ.Α., Τ1..Ὀ., Εε]]ον οἱ 6Ἠεῖςύς Οοἶ]εσε 

απά [)πϊνειςίγ ΤαὈτατίαη. 
“Τε ννου]ά ὃε 5αρετβμοιις {ο Ῥγαῖςσε α ῬοοΚκ 

50 Ἱεατπεά απἁ πιαςῖετΙγ ας Ῥτοίεςςος Εοῦετίςοη 
Ὡπαιλ)ς; ΤΕ ἶ5 εποισ]ι {ο 5αΥ αι πο 5ιιάεηπί οί 

«τον η ὄνο. 75. 6ᾳ,, 
εατ]γ Ἠϊδίογγ οαη αβοτά {ο ὃς νν]οιί ᾖ-ἡολέῤ 
- δανζν 47αδία.”'--«Ααέμνγε. 

ΤΚΑΝΕΙΣ ΙΝ ΝΟΚΤΗΕΕΝ. ΑΚΑΡΙΑ ΙΝ τ876 ΑΝΗΏΓ 
1977. Βν «ΗΛΕΙΕΡ Μ. ΏούσΗΤΥ, οἱ οηνί]]ε απά (αἶις (οἶ]ερο. 
ΙΙ Π]αδίταίΙοη5 απά α Μαρ. 

ΤΠϊς 15 ἵπ 5ενετα] τεδρεοῖς α τεπιαγκαδἰε 
ῬοοΚ, ΤΕ τεοοχάς ἴπε ἵεη γεατς) ἴτανε]ς οἱ ε]ιε 
αυἴπος Πτοισποιε Νοτιπετπ Αταδία, ἵπ ἴ]ε 
Ἠε]ας απά Νε]άἀ, {τοπ Ῥγτία ἴο Μεοσα. Νο 
ἀομδε εΠῖς τερίοη ας Όεεῃ νὶεῖτεά Ὦγ Ρτενίῖοιις 
ἐτανε]]ετς, Ῥαϊ ποπ6, ν/ε νεπίμτε {ο ΓΠΙπ], Ἠανε 
ἆοπε χεῖγ ννοτ]ς ννιτΏ 5ο ΠΙΟΒ {οτουρηηεςς ος 
ννἩ ποτε επιΠαδίαδπα απά Ἰονε,”---7 μεν. 

2 νο]ς. Ώεπιγ νο. 43. 35. 
«Με Ἱπάρε τὶς Ῥου]ς {ο Ῥε ἴ]ε πηοδί Γε- 

πιατκαδἰα τεοοτά οἱ αἀνεπίμτε απά τενθεαγο] 
νγλίοῦ Ἆας Όεει ριρ]ςσμεά {ο τηῖς σεπεταίίοπ.” 
---οῥεοίζα{ογ. ἵ 

ν1ι5 να]αε α5 α 5ίοχεπουςε οί Κπον]εάρε 
εἰπιρὶγ οαπποί ὃε εχαβρεταιεά.”'--δαέκγααν 
Λουίοτυ. 

2ομώὴμ, ο 7. αν δ- ΦοΝ5, (αόγήε μζυεγφ(ν Ῥχεος Η αλεήομσε, 
πε {αγία Γα16, 
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ΤΗΕ ΑΚςΗΙΤΕςΟΤΟΝΑΙ, ΗΙΞΤΟΚΥ ΟΕ ΤΗΕ Ὁν[- 
ΥΕΠΚΡΙΤΥ ΟΕ ΟΑΜΒΡΙΡΑΕ ΑΝΡ ΟΕ ΤΗΕ «οΙΙΕάΕΡ ΟΕ 
Ο6ΑΜΒΕΒΙΡάΕ ΑΝΗΟ ἘΤΟΝ, ὮΥγ ἴπε Ίαΐε ἘοΡεκτ ΑΠΙΙΗ5, Μ.Α. 
Ε.Κ.Ρ., ]αεκδοπίαη ῬΓΟ[εδ5οτ ἵπ {μα Ὀ πἰνειςίγ οἱ (απιυτίάρα. Ἑάιιεά 
Ἡ Ίαγρε ΑάάῑΙοης απἀ Ῥτουισ]ηί αρ {ο ἴπε Ρτεδεπί εἶπιε ΒΥ Ι0ΗΝ ν 
ΥΛΙΗΙΙ5 Ο1ΙΙΑΛΕΚ, Μ.Α., {ογπιετ]γ Εε]]ον οἱ Τηπίιγ (οἶιερε, «ατῃ- ἃ 
Ῥτίάραε,. Έοιχ Ὑοἱ. βαρεΓ Εογα! 8νο, {6. 6». ᾱ 

Α5ο α ᾿Ηπιηίεά Ἐάῑίοη οἱ {Πε δαπηε, οοηβίδίίηρ ο{ 129 πιπιρετεά Ά 
6ορίες οΠΙΥ, Ίαίσε Ραρει Οµατίο; ἴπε νοοᾶσαί5 απἀ 5ίεε] επρτανίηρ5 ε 
ποιηίεά οἨ Ιπάία ρ8ρεΓ; Ρτίοε Τνεπίγ-μνα (αἶπαεας πθῦ «ας δεί, Ἡ 

ΤΗΕ  ΌΝΙΝΕΕΒΡΙΤΥ ΟΕ ΕΑΜΒΕΙΡαΕ ΕΚΟΜ ΤΗΕ, 
ΕΑΕΙΙΕΣΤ ΤΙΜΕΣ ΤΟ ΤΗΕ ΕΟΥΑΙ, ΙΝΙΟΝΕΤΙΟΝΕ ΟΕ 
1535, ΡΥ Ἱ]. Β. ΜΌΙΙΙΝΟΕΕ, Μ.Α., Τ,εείάτετ οη ΗΙδίοτγ απἀ 1 ρτατίαη 
{ο δίΐ ]ο]η”5 «ο]]ερε. Ῥατί 1. Γ)επιγ ὄνο. (734 ΡΡ.), 125. 

Ρατί ΤΙ. Έτοπι ἴπε Ῥογαὶ Ιη]αποίίοη5 οί 1535 Το ἴπε Αοοεδδίοη ος 
(πατ]ες (πε Εἰτδι. ὮΏεπιγ ὄνο. 199. 
{Πε 5μεννς ἵη ἔἶιε φίαζαίες οί {λε Οοἶ]ερος, Μι Μι]ησετ ἁἀερίανς απ΄ αἁπιταρ]ε 

ελλε Ιπίετηαὶ ογσαπἰζαϊτίοη οἱ ἴπε Ὀπϊνετςίίγ, 15 {ποχοιρβΏπεςς ἵπ Ἠΐς νοκ. ἈΝοιμίης οομ]ά Ὃςα 
οοηπεοίίοΏ γη παϊῖοπαἱ Ργοῦ]ειης, 15 δεαάίςς, Ώ]ΟΓΕ εχλαιδίῖνε απἀ οοηδοἰεηίίους μαι Ἠὶ5 
15 φοοῖαὶ Ἰε. ΑΙ τλὶ Ἡε οοπιρίπες ἵπ α πηείποά: απά ηῖς διγ|α...ῖ5 Ρἰοίάτεδααε απά 
{οτπα νμίοὮ 5 επιπεπί]γ τεαάαὺυ]ε.”-- Ῥκος. εἰεναίεά.'---717μες. 
ΟΚΕΙάΦΗΤΟΝ ἵπ (σεξ. Δευέετυ. 

20ΗΟΙ.ΑΕ  ΑΟΑΡΕΜΙΟΑΕ;: 5οπις Αεσοιπί οί έλα θέμάϊες 
αἲ ε Εηρςα Ὀηϊνειδί]ε» ἵπ {πε Εἰρπίιεεπία Οεπίτγ, ΒΥ 6, 
ἨΟΚΡΒΘΨΟΚΤΗ, Μ.Α., Εεἰ]ον οἱ ῬείεΓποιςε. Ώεπιγ ὄνο. 1ο». 64 

«Μι Ὑ]ογάσννοτία Ἰας οο]]εοιεά α στεαῖ κ. Το α στεαί εχίεπί 1 ἶ5 ρυτε]γ α Ῥοο]ς οἱ τε- 
αμαπΏἳγ οἱ πιίπατε απἁ ουτίοις ΙΠ{ΟΥΠΙΑΙΙΟΏΠ  {ετεποε, απἀ α5 5μοἩ ἵε η] Ὃε οἱ ΡρεγπιαπεπΕ 
αρουϊ {πε νγοτ]κίηρ οἱ Οαπιυτίάρε ἱπςήτμίοης ἵπ  να]αε {ος ἴπε ΠΗἰδτοτίςα] Κπονν]εᾶσε οἱ Επρ]ϊςἩ 
ἴπε ]αδί οεη(ατΥ, ΙΙ απ οσσαδίοπαἱ οοπιραΓίδοΠ εἀισαίῖοη απά Ιεατπίηρ.”'--ὑαέκγάαγ {ευέετυ. - 
οἱ ἴλε οοτγεδροπάἴπρ δίαῖε οἱ ελίηρς αἱ Οκίοτά. 1 

ΗΙΞΟΤΟΚΥ ΟΕ ΤΗΕ 6ΟΙΙΕάαΕ ΟΡ 5Τ Ι0ΟΗΝ ΤΗΕ ε 
ΕΝΑΝ(ΕΙΠΙΡΤ, ΘΥ ΤΗΟΜΑς ΒΑΚΕΕ, Β.ΕὈ., Ε]εοίεὰ Εε]]ον,. Ἐάιιεά ε 
ΡΥ ΙΟΗΝ Ε. Β. ΜΑΥΟΕ, Μ.Α. ΈΤνο οἱ. Ώεπιγ ὄνο. 245. 

ΗΙΞΤΟΕΚΥ ΟΕ ΝΕΡΑΙ,,  (ταηδ]αίεά νυν ΜΟΝΡΗΙ ΘΗΕΝΥ 
ΘΗὗΝΚΕΕ ΘΙΝΟΗ απά ΡΑΝΡΙΤ ΘΗΕΙ 4ὐΌΝΑΝΑΝΡ; εα]ίεά γη αἩη 
Ιπιτοάιοίοτγ ΞΚείοὮ οί {πε (οαπίτγ απὰ Ῥεορ]ε ΡΥ Ὁτ Ὁ. ΊΤΕΙΟΗΤ, 
Ιαΐίε Κεδιάεπογ ΙΙΡεοη αἲ ΚΔιμπιᾶπάᾶ, απά η {ασδϊπι]]ες οἱ παϊϊνε 
ἀτανίηρς, αΏά Ροτίταῖῖς οἱ δΙτ Ίσνο ΒΑΗΑΡΟΌΟΕ, {πε ΚΙνοα οΕ ΝΕΡΑΙ,, 
ἅο. ΒΡΗΡΕΙ-Τογα] ὄνο. 195, 6. 

Α ΙΟύΝΝΕΥ ΟΕΙΙΤΕΚΑΕΥ Ανρ ΑΚ(ςΗἘΟΙΟαΙςΟΑΙ, 
ΚΕΞΕΑΕ(ΟΗ ΙΝ ΝΕΡΑΙ,  ΑΝΡ ΝΟΕΤΗΕΕΝ ΙΝΡΙΑ, ἁμτίης ᾷ 
ἴπε Ἰλ]πίεγ οἱ 19δ4-5. Υ («Ε6Π, ΒΕΝΡΑΙΙ1, Μ.Α., Ῥτοίεβσοι ος Ξ 
ΦαΏδκγῖί η [Γη]νειδιίγ (ο]εσε, ],οπάοηπ. 1Πεπιγ ὄνο. 105, ο 

ὉΑΝΑΡΙΑΝ ΟΟΝΡΣΤΙΤΟΤΙΟΝΑΙ, ΠΙ5ΤΟΕΥ. ΒΥ Π.Ε. 
ο. Μύνκο, Τ1..Μ., Ῥτοίεβεοι οί Ταν’ απἀ Ῥο]λἶσα] Ἑοοποπιγ αἲ Ψις- 
ἰοτία [)πϊνειδΙγ, ΜαπολΏεςίετ. ΤΏεπιγ ὄνο. [Λ/εαγέΥ εαγ. 

6ΑΝΒΒΙΡάΕ ΗΙΡΤΟΒΙΟΔΑΙ, ΕΡΡΑΥΣ, 
ΡΟΙΙΤΙςΔΑΙ, ΡΑΕΚΤΙΗΣ ΤΙΝ ΑΤΗΕΝ5 ΡὗΡΙΝα ΤΗΕ 

ΡΕΙΟΡΟΝΝΕΡΙΑΝ 17ΑΕΒ, ὃν 1, ΜΗΙΒΙΕΝΥ, Μ.Α., Ἐοτπετ]γ 
Ῥοαΐδοη 2ομο]αί ο{ Ρεπιρτοκε (ο1ερε, (απιρτϊίάσα. (Ῥτίποεε 6οπηδοτί 
Ὠιβεετίαίίοη, 1886.) ΟτΓονΏ Όνο. 25. 6. 

ΡΟΡΕ, αξΚΕαἄαΟΕΒΥ ΤΗΕ αξΕΑΤ ΑΝΡ ἨΠΙ5 κΕΙΑ- 
ΤΙΟΝΟ ΑΜΤΙΤΗ αβῦΠ., ον Ε. Ν. ΚΕΙΙΕΤΤ, Μ.Α., Φιάπεγ Φιβ6εχ 
0οἱἱερε. (Ῥτίηπσε Οοησοτί ΓΙ55ετίαί]οη, 1986.) «τοΠ Ὄνο. 29. 6. 

ο πο μμ. 

-ὰ ή οόὔ Ἱλο ΙΑΜκώ 

{οπάσμ: 0. 7.64 Υ ὃν 5ΟΝ5, (αμιὐγ]άσε η ἐυεγοίέν Ώγευς Ἠαγελοισε, 
νε {αγία 7-αλο. 
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ΜΙΡΟΕΙΙΑΝΕΟὉΌΡ. 
ΤΗΕ ΙΙΤΕΚΑΕΥ ΚΕΜΑΙΝ5 ΟΕ ΑΙΒΕΕΟΗΤΡΟΚΕΕ, 

Ῥν ἨΝ. Μ. ΟΟΝΜΑΥ. ιν Τταηδοτῖρί5 Ποπ {πε Βία Μαδειπι 
Μ55., απἀ Νοῖες ὉΥ ΤΙΝΑ ἘΟΚΕΝΞΡΤΕΙΝ. Ἐογα] ὄνο. [Λεα{Υ 7έαπάγ. 

ΤΗΕ 6ΟΙΙΕΟΤΕΟΌ ΡΑΡΕΡΝΣ ΟΕ ΗΠΕΝΕΚΥ ΕΒΕΔΑΙ)- 
ΘΗΑΥ, Ἱπο]αάϊπρ Πῖς Μεπιοταπάα απἆ (οπηπιαπίσαποης τεαὰ Ῥείοτε 
ίνα Οαιαῦτίάσο ο ο. Φοοϊείγ. ΗΠΑ ιῤτυαγάζς ο Τε Γαο- 

 ζηέζεν, Ἐάιιεά ὃν Ἐ, ]. Η. ΤΕΝΚΙΝΣΟΝ, Μ.Α., Ἐε]]ον οἳ Ττϊπϊίγ 
ζοἶ]ερε. Ὦεπιγ ὄνο. [Λ/εαΣ{Υ γεαάγ. 

ΤΗΕ ΤΑΤΙΝ ΗΕΡΤΑΤΕΟςΠΗΠ. Ῥιρ]ςπεά ρίεοεπιεαὶ ὮΥ 
ενα Ἐτεπε]ι Ῥτπίες ΠΠ ΠΙΑΜ ΜΟΚΕΙ, (1569) απἀ ἴπε Ἐτεποι Ῥεπε- 
ἀῑσίϊπες Ε. ΜΑΕΤΕΝΕ (1733) απά Ἱ. Β. ΡΙΤΕΑ (18552 --58). ϱπίσαΙΙγ 
τεν]εγγεά Ὦγ Τ0ΗνΝ Ἐ. Β. ΜΑΥΟΕ, Μ.Α., Ῥτοίοβςος οἱ Τ,αϊηπ ἵπ (λε 

το Ὀπίνεγςίιγ οἱ 6απιζτιάσε, Ώοπιγ᾽ ὄνο. [71ο ἑα{εύγ. 
Α ΤΑΤΙΝ-ΕΝάΙΙΞΡΗ ΡΙΟΤΙΟΝΑΕΚΥ. Ῥιϊπιεά ἴτοπι πε 

(Ππεοπιρ]εῖε) Μ5. ο ἰπε]αίε Τ. Η. ΚΕΥ, Μ.Δ., Ε.Κ.5. ϐτ. 4ΐο. 315. 611. 

ΑΟΑΤΑΙΟἄαὈΌΕ ΟΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΜΑΚΡΙΕς ΙΝ ακΕΑΤ 
ΒΕΙΤΑΙΝ, Ὦν Ῥτοξ ΑΡΟΙΕ ΜΙΟΒΗΑΕΙΙ5. Τταηδ]αιεά ὮΥ Έ. Α. Μ. 
ΕΕΝΝΕΓΙ, Τμ, Ὀ. Ἐογα] ὄνο. Ἐοχβιτσ]ῃ (Μοτοσςο Ρας), ἔ2. 28. 

««Ἔ]ε Ῥοοῖς ἶ5 ρεαιΙ{α]1γ εχεοιτεά, απά νι  ρταϊείζα] ἴο τηε βγηάΐος ο{11ε ὉπϊνετςΙγ ῬτεςῬς 
115 Γεν Παπάδοπιε Ρ]αΐες, απά οχοε]]εηί Ιπάεχες, {ος {πε Ιρεταὶ {αοϊμεῖες αβοτἀάεά Ὦγ ἴπεπα (ο- 
ἀοες ππαοὮ οτεά1ϊ {ο {πε (απιυτιάσε Ῥτες». ΑΙ γγατάς {πε ρτοάιοίοπ οἱ εΠῖς ἱπιροτίαπί νο]αππε 
Ίονεις οΓἵτιε ατί απἀ οἱ σοοά νοτκ 5Που]ά νε Ὦγ Ῥτοίερδογ ΜΙεμαε[ῖς.''--δαέπγάαν Λευέστυ. 

ΚΗΟΡΕΣΙΝ ΑΝΟΙΕΝΤ ΤΙΜΕΣ. 'ΒΥ Έεοιτ, ΤΟΕΕ, Μ.Α. 
ΤΗΕ δὶκ Ρ]αΐε». Ώεπιγ ὃνο. 1ος. 6. 

ΚΗΟΡΕΣ ΙΝ ΜΟΡΕΚΝΝ ΤΙΜΕΣ. ΒΥ ἴπε 5απιο Απίπος, 
ΠΕ ἴητεε Ρρ]αίε5. ΤΏεΠΙΥ ὄνο. δν. 

ΤΗΕ  ΝΟΟΡΟ ΤΤΕΝ5 ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΒΙΑΝΗΟ»Σ 
ἀυτῖης {πε Ἰαδί αιατίες ο{ (λε ΕΠτεεπίΏ Οεπ{ΙτΥγ. Ίπ 3 ρατίς. 1. Ηϊς- 
ἴοἵΥ ο{ ἴ]νε Ἰλοοάείίεις. ΤΙ. 6αἴαΐοσιε οί {είσ Ἰλοοάσοιίς. 111. 1 ή5ί ος 
Ῥοοῖςς οοηίαΙπίης Ἰλοοάσοιίς. ΒΥ Ἠ/. Μ. 6ΟΝΜΑΥ. Ὀεπιγ ὄνο. 1ο». 66, 

ΤΗΕ ΙΙΤΕΚΑΤΟΚΕ ΟΕ ΤΗΕ  ΕΚΕΝΟςΗ ΚΕΝΑΙΣ- 
-. ΘΑΝΟΕ. Δη Ιπιτοάμοίοτγ Ε558Υ. ΒΥ Α.Α. ΤΙ ΕΥ, Μ.Α. Ο. ὄνο. 6. 

ΕΚΟΝΜ ΡΘΗΑΚΕΡΡΕΑΝΚΕ ΤΟ ΡΟΡΕ: απ ΙπαιΙτν ἰπῖο 
ἴπε «α15ε5 αηπά ΡἨεποιπεπα οἱ ίμε τί5ε οἱ (]αδφῖσαὶ Ῥοείτγ ἵπ Επρ]απά, 
Ῥνγ ἘΡΜΟΝΡ (085Ε, Μ.Α. Οτονη ὄνο. 6. 

ΑαΚΑΜΜΑΚ ΟΕ ΤΗΕ ΙΕΚΙΡΗΙΑΝαΌΑΑΕ,. Ἑγ Ῥτοί, 
ΥΤΙΝΡΙΡΟΗ. Τταηδ]αίεὰ Ὦγ Ὃν ΝΟΕΚΜΑΝ ΜΟΟΕΕ. (τονη ὄνο. 7». 64, 

ΙΕΟΤΟΚΕΣ ΟΝ:ΤΕΑΟΗΙΝα, ἀε[ίνετεά ἵπ {πε [ ) πίνειςίεν 
οἱ 6απιυτίάσε ἵπ (ε Τιεπί Τετπῃ, 18ᾷο. ΒΥ Ἱ. . ΕΙΤΟΗ, Μ.Α.,1Τ1.Ὀ. 

:"Ἠετ Μα]εςιγ”5 Ιπδρεσίογ οἱ Τταϊηίης (οἶεσες. Ο1, ὄνο. λονν Εαῑε. 55, 
«Μχ Εἰιο]’5 Ῥου]κ οονετς 5ο ψΨἱάε α Πε]ά ὮΌὓερί εχῖςίῖηρ σαας 2101/21 Το λε (εας]ετ..----- 

απὰ ἴοιο]μες οἩ 50 ΠΙΑΠΥ Ὀυτηίης απεςίίοης ται {Ααἰζ ἡ{αὖ{ σασείέο. 
Ἂνα πιδί ὃε σοπῖεηπῖ {ο τεοοπιπεπά Τ α5 ἴπα 

ΟΟΘΑΡΙΟΝΑΙ, ΑΡΡΚΗΡΡΕΣ ΟΝ ΕΡΟςΑΤΙΟΝΑΙ, ᾿ 
9Θ0ΡΙΕςΤΕ. Υ 5. 5. ΤΑΌΕΙΕ, Μ.Α., ΤΙ.Ὠ. (Οτονη Όνο. 5, 

ΑΝ ΑΤΙΑς οἳ 6ΟΜΜΕΚΟΙΑΙ, «ΕΟΔΚΑΡΗΥ: Ἱῃ- 
ιεπάεά α5δ α (οπιραπίοπ {ο Ὃτ ΜΙΙΙ 5 “Ἐ]επιεπίατγ Οοπιπετοίαὶ 
(εοσρταρμγ.” ἙΥγ ]. ᾱ. ΒΑΚΤΗΟΙΟΜΕΝ, Ε.Κ..Ρ. ἉΝΙΙΙ απ ΤηΠίΤο- 

ο ἀποίοη ΘΥ Ὁτ Η. ΕΚ. ΜΠΙ. [Α}εβαγὖιρ. 

Α ΜΑΝΟΑΙ, ΟΕ 6ῦΒΡΙΝΕ ΘΗΟΚΤΗΑΝΗΟ. Εν Η.Ι. 
: ΟΑΙΙΕΝΡΑΕ, Μ.Α., Εεἰ]ονν οἱ ΤτιπΙιγ (οἶϊερε. Ἐχ. Ἐσαρ. ὄνο. 25, 

Α ΘΥΣΤΕΜ ΟΕ ΡΗΟΝΕΤΙςΟς ΘΡΕΙ]Ι]Να ΑΡΑΡΤΕΟ 
ΤΟ ΕΝΑΙΙΡΗ. Ὦν Η. 1. 6ΑΙΙΕΝΡΑΕ, Μ.Α. Ἐχ. Έςσαρ. ὄνο. όα, 

{ΤΟΥ ο{/ε ὀοοᾗς ο ᾖ-απεπέίοῃ, δεε ἢ{ ἢγέεος ἐΣ1ε5, ϱ. 31. 

Γοάοη; 67. ον ὅ- 5οΝ5, Οινιόγίάσο μυογνν 1γέςς Ηαγεήοιφε, 
νο {αγία 16. 
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σΟΝΤΕΙΡΒΟΤΙΟΝ5 ΤΟ ΤΗΣ ΤΕΣΧΤΌΟΑΙ, ΟΡΒΙΤΙΟΙΣΡΝΜ 
ΟΕ ΤΗΕ ΡΙΝΙΝΑ 6ΟΜΜΕΗΙΑ. Ιπο]άϊῖης {πε εοπρ]είε «ο]- 
Ἰαΐίοη (Πτοιρλοιέ ἴμα {1/2Υ10 οἱ αἲ πε Μ595. αἱ Οχ[οτὰ απἀ ζαπι- 
Ῥτίάσα,. Υ ἴιε Ἐεν. ΕΡΝΑΚΡ ΜΟΟΕΕ, Ὀ.Ὀ. Ὠεπιγ ὄνο. 219. 

6ΠΑΡΤΕΕΣ5 ΟΝ ΕΝάΙΠΙΡΗ ΜΕΤΕΕ,. ΒΥγ Κεν. Ι08ΕΡΗ 
Ῥ. ΜΑΥΟΕ, Μ.Α. Ώεπιγ ὄνο. 7.5. όα. 

ΟΤΌΟΡΙΕΣ ΙΝ ΤΗΕ ΙΙΤΕΚΑΕΚΥ ΚΕΙ ΑΤΙΟΝΣ5 ΟΕ 
ΕΝΟΕΙΑΝΟ ἨΝΙΤΗ αΕΡΜΑΝΥ ΙΝ ΤΗΕ 5ΙΧΤΕΕΝΤΗ 
ϱΡΕΝΤΟΕΥ. ΒΥ ς. ΗΠ. ΠΗΕΚΕΟΕΡ, Μ.Α. ϐΟτονη ὄνο. ος. 

ΑΡΜΙΞΡΘΙΟΝ5ΤΟαΟΝΝΥΙΗΙΕΑΝΗΟΔΑΙΟΣΟΟΙΙΕαΕ 
ἵῃ (πο Ὀπίνειςδιίγ οἱ 6απιρθτίάσε ΜατεῖἉ 1558--9 {ο Ἰ]απ. 1678--9. 
Ἐάῑιεά ὉΥ ]. ΥΕΝΝ, ς.Ὀ., απά 9. Ο. ΝΕΝΝ. ΏεπΠΙγ ὄνο. 1086. 

ΕΡΙΞΖΤΝΥΙ ΑΕ ΟΝΤΕΙΙΑΝΑΕ. ΑΒΚΑΗΑΜΙ ΟΚΤΕΙΠ (άεο- 
σταρηί Απίνετριεηςϊς) εἰ νΙτοίνηπι ετνάϊίογνπι αἆ ενπάεπι εἰ αἁ 
]βοοβνν ΟοµΙνΜ ΟΚΤΕΙΙΑΝΥΜ ὨΕρϊδίν]ιαα. Όνπι α[ανοί ας 
ερἰςιν]15 εί (γαοία(ῖρνς αν]ονεάαπῃ αΏ νίτοανε οο]]εοῖί5 (1524-1628). 
Ἐκ ανίορταρηῖς ππαπάαπίε Ἐοε]εδία Τοπάίπο-Ραίανα εἀϊἰάίι ΤΟΑΝΝΕΡ 
ἨΕΝΕΙΟΥ5 ΗΕΡΘΕΙ,. ΤΏΕΠΙΥ 4ἱο. 43. 1ο. Δε. 

6ΑΤΑΙΟαῦὈΕ ΟΡ ΤΗΕ ΗΕΒΚΕΝ ΜΑΝΟΡΟΝΙΡΤ5 
ΡΓεδεινεὰ η (μα [Ὀπίινειδίίγ 11ρτατγ, (απιριϊάσε. Υγ Ὃιτ . Μ. 
ΘΟΗΙΠ/Ι.ΕΚ-2ΖΙΝΕΘΦΥ. Ὑο]μππε 1. οοπίαϊἰηίησ Φεείῖοη 1. 73ε Σον 
Φοἐβέέγες; Ῥεοίίοη Π. (ο11ε{α21ες 0 {με 1ο. Ώεπιγ ὄνο. ο5. 

Α 6ΑΤΑΙΟαἄαύΕ ΟΕ ΤΗΕ ΜΑΝΟΞΡςΒΙΡΤΕΟ Ρρτεδετνεά 
ἵη (με Γάρτατγ οί {ια [Γπίνειςίγ οἱ (απιυτίάσε. ΏεΠΙΥγ ὄνο. 5 Υοἱς. 
105. εαοἩ. ΙΝΡΕΧΤΟ ΤΗΕ Έ«ΑΤΑΙ ΟαυΕ. Ὀεπιγ ὄνο,. 1ο, 

Α 6ΑΤΑΙΟαύΕ ΟΕ ΑΡΝΥΕΕΝΡΘΑΕΙΑ απά ρτίητεά Ῥοο]ς 
Ργεςοινεά ἵη ἴπε Τ4ρτατγ οἱ (Ίνα [ηπϊνετείιγ οἱ (απιυτϊάσε. 35. 64. 

ΤΗΕ, ΠΠ ΌὈΜΙΝΑΤΕΡ ΜΑΝΟΡΟΒΙΡΤΣ5 ΙΝ ΤΗΕ ]Π]- 
Ῥτατγ οΓ {πε Επζνη]απα Μαδευπη, (αία]οσιεά ννἩ Ὠεδετίρίοης, απά 
4η Ιπιτοάιοτίοη, ὮΥ Λ). (. ΘΕΑΕΙ.Ε, Μ.Α. ὮΏεπιγ ὄνο. 7». 66, 

Α 6ΗΒΟΝΟΙΟάΙΟΑΙ, Τ12Τ ΟΕ ΤΗΕ ακΑβςΕ», 
Ώουυππεηπίς, απἁ οἴλες Ῥαρεις ἵπ ἴπε Ὀπίνειςϊίγ Ἐερίςιτν νηπῖοῖι 
οοΏςςθΓΏ {16 Ὀ πἰνεγςΙιγ Τ1Ώτατγ. Ώεπιγ ὄνο. 25. 64, 

οΔΤΑΙΟαῦ 5 ΒΙΡΙΙΟΤΗΕςΑ ΒΟΡΟΕΚΗΑΕΝΗΟΤΙΑΝΑ:, 
Ώεπιγ 4ἵο. οδ. 

ακΚΑΡΟΑΤΙ ΟΑΝΤΑΡΕΙάΙΕΝΡΕΣ: 9ΙΝΕ 6ΑΤΑ- 
1οαῦύ5 εχλίθεπ5 ποπιῖπα ΘΟΓΙΠΙ Ύμος σταάα αποοιπαιε οτπανΙί 
Ακαάεπιῖα (απίαὈτισιεηςί5 (1800---1884). Οπτα Η. Κ. Τ0Αευ 5. Τ. Ρ. 
Ώεπγ 8νο. 125. 6. 

ΟΤΑΤΟΤΕΣΟΕΤΗΕ ὉΝΙΕΕΚΡΙΤΥ ΟΕ ΟΑΜΒΕΙΡΑΕ 
απά {ο ἴλε (οἶ]εσες {πεγείπ, πιαάςε, ριῬ]5Ώεά απἆ αρρτονεά (1876--- 
1852) ππάετ ἴπε Ὀπίνειςϊῖες οἱ Οχκίοτά απά (ςαπιρτϊίάσε Αοΐ, 1877. 
ΛΙ απ Αρρεηάϊἰχ. Ώεπιγ ὄνο. 165. | 

σΤΑΤΟΤΕΣΟΕ ΤΗΕ ὉΝΙΥΕΡΚΟΙΤΥΟΕΟΑΜΒΕΙΡΟΑΕ. 
ΑΛ Αοΐς οἱ Ῥαταππεηί τε]αίῖης {ο {πε Ὀ πινειςϊ(γ. ὃνο. 35. 64. 

ΟΚΒΡΙΝΑΝΟΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ὈΝΙΝΥΕΡΟΙΤἾΥ ΟΕ ΑΔΜ- 
ΒΕΚΙΌ(Ε. Ὀεπιγ ὄνο., ε]οίπ. 7ς. όα. 

ΤΕΞΣΤΕ, ΘΤΑΤΟΤΕΣ ΑΝΕΡ ΡΙΕΚΕςΤΙΟΝ»5 αΠεείίησ 
(1) Τε Ῥτοίεβογςμίρς οἱ {πε Ὀπίνειειίν. (2) ΤΠε Ῥε]μο]ατ5Πίρς 
απά Ρτΐζ65. (34) ΟΙπετ «ἶδ5 απἁ Επάοντηεηί5. ΏεΕΠΙΥ ὄνο. 59. 

ΟΟΜΡΕΝΡΙὉΤΜ ο  ΌὈΝΙΝΕΕΒΡΙΤΥ ΚΕαὈΙ ΑΤΙΟΝΣ. 6 

7 ομάοι. 6. . Οµ4Υ ὅ- ΟΝΣ, (ανιόν λήσε 7η έυεγοέ(ν Ῥγεος Ἡαγελσιέδε, 
σε αγία /.αμο. 
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Πε «αμιτίσε αδίε [οι 
εδεῤροῖςό απο 6«σρεπις, 

6ΕΝΕΚΑΙ, ΕΡΙΤΟΕ: ΤΗΕ ΥΕΕΥ ΕΕΝΥΕΚΕΝΡ Ἱ. ]. 5. ΡΕΕΟΥΝΕ, Ὀ.Ὀ., 

ΏΕΑΝ ΟΕ ΡΕΤΕΚΒΟΚΟΌῦΟΗ. 

ο-------- 

.ΤΕ 15 ἀϊ[ῃοι]ε ἐο οοπαπιεπά ἴοο ΗϊσΗ]γ ελίς εχοε]]επέ 5ετίος.’'----(ααγαέα. 

“πε πιοᾷεςίγ οἱ ἴπε σεπετα] Εῑ]ε οί (Πίς εετίες ας, να Ῥε]ίενε, Ἱεά ππαπγ ἔο πηϊδαπάεισίαπά 
τς ολαταοίες απά υπάετταῖε 15 ναἰαθ. ΤΠε Ῥουί5 αγ γνε]] διη](εά {ος 5ἴιιάγ {π λε πρρεγ {ογπης ο 
ους Ῥεςε 5ο]οοί», Όαέ ποῖ ἴε Ίε5ς αγε {ΠεΥ αἀαρίεά {ο ἴἶια ν/απῖς οἱ αἲἱ Βίρ]ε 5ειιἀεηῖς νο ατε ποῖ 
φρεοϊα]ϊσι. Τε ἀοιδε, πάεεά, νπείλετ ΑΠΥ οἱ ἴπε ημπιετοις Ῥοριίατ οοπηπιεηίατίἰες τθοθη!]γ 
ἴδοιιεά ἵπ Επὶ5 οουπίσγ νη]] ὃε {ουπά πποχε 5εγν]οεαΡ]ε {ος ϱεπεχα] α156.”---4 επ εγ. 

“"Οπε οἱ ἔε πιοδί ρορυ]ας απά αφε[υ] Πεετατγ επἰετρσῖσες οἱ {λε πἰπείεεπ(] οεπέΙτγ.”---Βαβέηςί 
Α{αρασίιε. 

““ΟΓ τεαῖ να]ας. Τ]ῃε ν/λμοῖε 5ετίες οΓ οοπιπιεηίς Γος 5ο]οοῖς ἶς Ἠϊσμ]γ ε5ίεεπιεά Ὦγ σειἀεπίς 
σαραΡ]ε οἱ {οτππῖης α Ἱαάσπιεπε, ΎΤΠε Ῥουξς αγε 5οπο]ατ]γ νλοιε Ρεῖης Ρτείεπίίοιις: Ιπ{ογπιαιίοπ 
5 5ο Ρίνεπ α5 Το δε εαςῖ]γ απἀειδιοοςά.”---δευογά αλά Τ2οτυεί. 

ΤΊΠε Ψετν Ἐενετεπά Ἱ. ]. Β. ῬΕΚΟΝΝΕ, Ὦ.Ὀ., Ώεαη οἳ Ῥεϊετροτοιρῃ, Ὠας 
απάετίακεπ {πε σεπετα] οἀϊοτῖαΙ 5αρετνϊδῖοη ο{ {πε υνοτῖς, αδεῖσίεά ὮΥ α σίαβ οἱ 
επιϊπεηί οοαἁ]αίοις. Ῥοπιε ο{ ίΠε Ῥοοἷς5 Ἠανε Ῥεεη αἰγεαάγ εἀ]τθϱά ος απἀετίαζεπ 
ΡΥ ἴπε [ο]]ουνίπς σεπί]επιεη : 

Ἐεν. Α. ΟΑΕΕ, Μ.Α., ζαΐε 49 ἱρίαμέ Ἰζασίο αἱ 1]ο)/ἠερίο (οὐὗερε. 
Ἐεν. Τ. Κ. 6ΗΕΥΝΕ, Μ.Α., ὮΤ.Ὀ., ζαΐε Φεἰζοτυ ο δαἰίο) (οὗἷεσε, Οκ/0}4). 
Κεν. 5. ΟΟΣ, Λοζαρλα)η. 
Ἐεν. Α. Ἑ. ΏΑΝΙΡΒΦΟΝ, Τ.Ὀ., οΓετογ οἱ ἠΠεύγσυ, ᾖαἡπδιρή. 

ΤΠε επ. Ε ΊΝ. ἘΑΕΚΑΝ, Γ.Ὀ., 47 άραεση οἱ Πεο{η{ςίογ. 

Ἐεν. 6. Ὁ. αινδβύυκα, Τ1,.Ὀ. 

Κεν. Α. Ε. ΗύΜΡΗΚΕΥΣς, Μ.Α., ζαΐε Γε]]συ οἱ ΤΥἱηήν (ολεσε, (αγιόγἐάσε. 
Κεν. Α. Ἐ. ΚΙΚΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α., Φεἰίου οί ΤΥ{μ(ν (οὐἶεσε, οσίο Ὦγο[ετο» 

οἱ εὔγετυ. 

Κεν. ]. Τ. 11Α5, Μ.Α., ζαΐε Βο/εοογ αἱ δὲ ὨὈανίάς (οὖ]οσε, ζαλιῤείο”. 
Ἐεν. Ἱ. Ἐ. Τ10ΜΕΥ, Ὀ.Ὀ., Λογγιρίαι ΥΟΓ250 οὗ Οἱσίμέγ. 
Ἐεν. . Ε. ΜΑΟΙΕΑΕ, Γ.Ὀ., Ἠαγάεπ ο δὲ πιριισήέμες (οὔμερε, (α{εγό11/Ύ. 
Κεν. Ἡ. 6. «. ΜοσΙΕ, Μ.Α., ζαίε ἔε]]οιυ οἱ Τ γή (οἶλκσε, Ώηποίβα) ο 

Αἰάῑον Παζ], (αμιὐγἐζος. 

Κεν. Ἐ. Ἡ. ΡΕΚΟΝΝΕ, Ὦ.Ὀ., ἠζαίεγ ο (ογβως Οἱ (οὐ]ςσε, (αγιύζγίάςε, 

Τπε Ψεπ. Τ. Τ. ΡΕΚΟΝΝΕ, Β.Ὀ., 4γεάεαεσ ο Δορτυίςᾖ. 

Ἐεν. Α. ΡΙύΜΜΕες, Μ.Α., Ὀ.Ὀ., {α5/εγ ο ζζηένεγοίέν (οὔζερε, Ώγλα). 

ΤΊε Ψετγ Ἐεν. Ε. Η. ΡΙΟΜΡΤΚΕ, ὮὈ.Ὀ., δεαν οἱ Ἠοὐῇ9, 
εν. Π. Ε. ἘνιΕ, Μ.Α., {71ήτεα ΥΟΓΕ9ΡΟ οἱ Πο ὑηέγ. 
εν. ΊΝ. Ἡ. ΘΙΜΟΟΣ, Μ.Α., Δεογ οί {Ιαγαχίομ, 67αΜ/α. 

ΊΝ. ἘΟΒΕΚΊΡΟΝ ΘΜΙΤΗ, Μ.Δ., ῥεἰίσυ οἵ γέρος (οὐζεσε, απά ζ)ηίνεν έν 
21ζγαγία. 

Τε Ψετγ Ἐεν. Ἡ. Ὦ. Μ. ΒΡΕΝΟΕ, Μ.Α., /λεαμ ο 6ἱομοςσίε”. 

Κεν. Α. Ν. ΘΤΚΕΑΝΕ, Μ.Α., {εσυ οί (οι 6γέρέέ (οὐερε, (αμιόγίασε. 

Ζοπάση: 6. 7. 67 4Υ ἅ- 50Ν5, (αηὐγίάσε η ἑυεγοέν εις Ἡαγελοιοε, 
πε {αγία /.απο. 
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ΤΗΕ 6ΑΜΒΒΙΡΑΕ ΒΙΒΙΕ ἘΟΒ ΡΟΗΟΟΙΡ ἃ Ο60ΙΙ.ΕΕΒΒΡ. (σηί. 

ΔΛοτυ εαν. «Οἱ, [λίγα /ζαῤ. δυο. 
ΤΗΕ ΡΟΟΚ ΟΕ ΙΟΡΗΟΑ. Υ (με Ἐεν. «. Ε. ΜΑοΙΕΑΕ, Ὀ.Ὀ. 

ἨΛΙΗν 2 Μαρς. α». 6ζ. 

ΤΗΕ  ΒΟΟΕΚ ΟΕ ΤΟΡάΕΣ. Υγ (με Ἐεν. Ἱ. ]. 1145, Μ.Α. 
ΛΠΙΙ Μαρ. α». 6. 

ΤΗΕ, ΕΙΕΣ2Τ ΡΟΟΚ ΟΕ ΡΑΜΌΕΙ, ὮἙγ ἴιο Ἐεν. Ῥτοίεβδο 
ΚΙΕΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α. ΛΠί Μαρ. 3». 6. 

ΤΗΕ, ΦΕΟΟΝΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΦΑΜΌΕΙ, ὮἉἙγ ἴιο Ἐσν. Ῥτοίεδθοι 
ΚΙΕΚΚΡΑΤΚΕΙΟΚ, Μ.Α. ΝΙἩ 2 Μαρς. 345. 6. 

ΤΗΕ ΕΙΡΞΤΡΟΟΚ ΟΕΒΚΙΝΑΩΣ. ΒΥ ον. Ῥτοί.Τυµην, Ὀ.Ὀ. 45.61. 

ΤΗΕ, ΘΕΟΟΝΕΡΟ ΒΟΟΕΚ ΟΡ ΚΙΝΑΣ. ΕΥ (ία δαπ]ε Ἐάῑίου, 35. 6. 

ΤΗΕ ΒΟΟΕΚ ΟΕ 108. ΒΥ ἴμε Ἐεν. Α. Β. ΏΑΝΙΡΦΟΝ, Ὀ.Ρ. 5», 

ΤΗΕ ΡΟΟΚ. ΟΕ ΒΟΟΙΕΡΙΑΖΤΕΣ. ΕΥ (πε Ὑετγ Ἐεν. Ἐ. Η. 
ῬΙὉΜΡΤΕΕ, Τ.Ὀ. 5». 

ΤΗΕ, ΒΟΟΕ. ΟΕ ΤΕΕΚΕΜΙΑΗ. ΒΥ ἄιε Ἐεν. Α. Ἠ], ΘΤΕΕΑΝΕ, 
Μ.Α. πίῃ Μαρ. αϱ. 64, 

ΤΗΕ, ΒΟΟΕ. ΟΕ ΗΟΡΕΑ. ΒΥ Εεν. Τ. Ε. ΟΗΕΥνΕ, Μ.Α., Ὦ.Ὀ. α». 

ΤΗΕ  ΒΟΟΕΣ ΟΕ ΟΒΑΡΙΑΗ ΑΝΕΟ ΙΟΝΑΔΗ. ΕΥ Ατομάεασοπ. 
ΡΕΚΟΜΝΕ. 25, 6, 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΙΟΑΗ. ὮΥ Κεν. Τ. Κ. ΟΠεννε,͵ Ὀ.Ὀ. το. 64. 
ΤΗΕ ΒΡΟΟΚ5 ΟΕ ΗΑάΚΑΙ ΑΝΡ ΖΕ6ΗΑΕΙΑΗ. Ἑγ Ατεῃ- 

ἆεαοοηῃ ΡΕΚΟΙΝΝΕ, 39. 

ΤΗΕ ἀΟβ8ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα ΤΟ ϱΤ ΜΑΤΤΗΕΥΝ. ΒΥ Ελθ 
Ἐεν. Α. ΟΑΕΕ, Μ.Α. ΛΙ 2 Μαρς. 35. 6. 

ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ, ΔΟΟΟΡΡΙΝα ΤΟ 5Τ ΜΑΕΕ. ΕΥ {με Ἐεν. 
ς. ΕΒ. ΜΑοΙΕΑΕ, Ὦ.Ὀ. ΑΝΙιν 4 Μαρς. ο». 6. 

ΤΗΕ ἄΟ5ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα Το 5Τ ΤὈΚΕ,. Ἑγ Ατοιάξασοη 
Ἐ, Ἠ. ΕΑΚΚΑΚ. ΙΙ 4 Μαρς. α». 66, 

ΤΗΕ, αΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα ΤΟ ΡΤ ΤΟΗΝ. Υγ ἅιε Ἐεν. 
Α. ΡΙύΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὦ.Ὀ. ΝΕ ᾳ Μαρς. ας». 6. 

ΤΗΕ  ΑΟΤ5 ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΞΡΤΙΕΡ. ΒΥ {νε Ἐεν. Ῥτο[εςςος 
ΙΜΕΝ, Ὀ.Ὀ. ΝΙἃ { Μαρς. «{ϱ. 64, 

ΤΗΕ  ΕΡΙΞΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΚΟΜΑΝΣ, ΒΥ {ια Ἐεν, Η. 6. 6. 
ΜοῦιΕ, Μ.Α. αυ. 64. 

ΤΗΕ, ΕΙΚΞΤ ΕΡΙΞ2ΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ, ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΣ. Ἑγ (πε Ἐεν. 
1.Τ. 11Α5, Μ.Α. Να Μαρ απά Ῥ]αη. 6, 

ΤΗΕ ΡΕΟΟΝΕΏΟ ΕΡΙΡΤΙΕ, ΤΟ ΤΗΕ, ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ, ΒΥ {νε 
Ἐεν. ]. ]. 11Α5, Μ.Α. 29. 

ΤΗΕ, ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΕΡΗΕΡΙΑΝΡ. Υ ἴπε Κεν. Π. 6. α. 
ΜούυιΕ, Μ.Α. αν». 64. 

ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙ,ΙΕ ΤΟ ΤΗΕ ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝ»5. Υ {ιε εν. Π. 6. α. 
ΜοῦϊΕ, Μ.Α. ο». 6. 

ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ, ΗΠΕΒΕΕΥΝΡ, Υγ Ατομ. ἘΑΚκΕΑΚ. 3. 66. 

ΤΗΕ, ἄΕΝΕΕΚΑΙ, ΕΡΙΖΤΙΕ ΟΕ 9Τ ΙΤΑΜΕΣ. ΒΥ (με Ύειγ Ἐεν. 
Ε. ἩΠ. ΡΙΟΜΡΤΕΕ, Ῥ.Ὀ. τ». 6. 

ΤΗΕ, ΕΡΙΡΤΙΕΣ ΟΕ Τ ΡΕΤΕΝ ΑΝΏΟΌ 5Τ ΤύΡΕ., ὮΥ (νε 
5απης Ἐάῑίοτ. σα». 6. 

ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕΣ ΟΕ 9Τ ΤΟΗΝ. ὮΥ (Πε Ῥεν. Α. ΡΙύὉΜΜΕΕ., 
Μ.Α., Ὀ.Ὦ. αυ. 64. 

/ομάομ.: 6. 7. Ο{4Υ ὅ» ΦΟΝ5, (ςαμιζγίασε ζ7ηένεγφ{έγ Ώγεις νο 
νε ἡ/αγία 7.16. 
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ΤΗΕ ΟΑΜΡΒΙΡΑΕ ΕΙΕΒΙΙΕ ΕΟΒ  ΒΟΒΟΟΙΙΡ.ὅ Ο6Ο01ΙΙΕΑΕΡ. ή. 

ο ἔ /7εβαγίηρ. 

ΤΗΕ, ΡΟΟΚ ΟΕ 6ΕΝΕΡΙΡ, Ἑγ εε Ὑετγ Ἐεν. ἴπε Ώσαν ΟΕ 
ῬΕΤΕΚΒΟΚΟῦΟΘΗ. 

ΤΗΕ ΡΟΟΚΣ5 ΟΕ ἘΧΟΡΟΡ, ΝΕΙΜΡΕΕΒΣ ΑΝΡ ΡΕ ΤΕΕΚΟ- 
ΝΟΜΥ. Υ (με εν. Ο. Ὁ. ἄινδβύκα, Τ1.Ὀ. 

ΤΗΕ ΡΟΟΚ5 ΟΕ ΕΖΕΒΑ ΑΝΟ ΝΕΗΕΜΙΑΗ. Υγ (με Ἐεν. 
Ῥτοί. ΒνΙ.Ε, Μ.Α. 

ΤΗΕ ΡΟΟΚ ΟΕ ΡΡΘΑΙΙΜ5. ὮἙγ ἴπε Ἐεν. Ῥτοξ. ΚΙΚΚΡΑΤΕΙΟΚ, Μ.Α. 
1ΗΕ ΡΟΟΚ ΟΕ ΙΡΑΙΔΗ. ὮΥ ΊΝ. ΕοΡΕΕΤΡΟΝ ΘΜΙΤΗ, Μ.Α. 
ΤΗΕ ΡΟΟΚ ΟΕ ΕΖΕΚΙΕΙ, ὮἙγ ἴλο Ἐεν. Α. Β. ΏΑΝΙΡΞΟΝ, Τ).Ὀ. 
ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ άΑΙ.ΑΤΙΑΝΣ5. ΒΥ ἴια Εεν. Ε. ἨΗ. 

ῬΕΚΟΥΝΕ, Ὦ.Ὀ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΣΟΤΙΕΣ Το ΤΗΕ  6ΟΙΟΒΡΙΑΝ5 ΑΝΏΌ ῬΗΤΙΕΜΟΝ. 
ν ΈΥ ἴπε Ἐεν. Η. Ο. ᾱ. ΜουτΕ, Μ.Α. 

ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕΣ ΤΟ ΤΙΜΟΤΗΥ ΑΝΟ ΤΙΤΟ. Ἑγ {ινε Ἐεν. 
Α. Ε. ΠσΜΡΗΚΕΕΥς, Μ.Α. 

ΤΗΕ ΒΟΟΕ ΟΕ ΚΕΝΥΕΙΙΑΤΙΟΝ. Ἑγ (Πε Ἐεν. Ἡ/. ΘΙΜΟΟΣ, Μ.Α. 

ΤΗΕ ΟΑΜΒΕΒΙΡΑΕ ἄΒΕΕΚ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ 
ΕΟΚ 5ΟΗΟΟΙ5 ΑΝΡ Ο6ΟΙ1ΙΕΟΕΡ, 

ΨΝ α Εονίσεά Τεχί, Ῥαδεᾶά οἨη {πε πιοδί τεοεηί ογ]ἶσα] αιίΠλοτίήες, απά 
'.Επρ]δη Νοῖες, ργερατεά απάετ {λε ἀϊγεοιίοη οἱ ἴπε (επετα] Εάῑῑου, 
ὦ ΤΗΕ ΥΕΕΥ ἘΕΝΕΚΕΝΡ Ἱ. ]. Δ. ΡΕΕΟΥΝΝΕ, Ὀ.Ὀ. 

Δ/οτο ᾖεαάγ. 

ΤΗΕ. ἄΟ5ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα ΤΟ 5ΊΤ ΜΑΤΤΗΕΥ’. ἙὮΥ {ια 
Ἐεν. Α. ΟΑΕΕ, Μ.Α. Λι ᾳ Μαρς. 45. 6. 

“«Ωορίοις Πμσίταίίοης, σαϊλετεά ἔτοπι α ρτεαί νατῖεῖγ οἱ 5οµχοςΣ, πιαΚε Ἠΐ5 ποίες α νετγ να]ι- 
αΌ]ε αἷα- {ο ἴ]πα φιάεηί. πευ ατα ἱπάεεά τεπιατκαδὶγ Ιπίετεδῆης, γε αἰἱ εκρἰαπαίίοης ΟΠ 
πιεαπίηρς, αΡρρΙοβΗΟΠ5, απἁ ἴπε Ἰλκε ατε ἀῑδιπριίςμεά Ὁγν ελείς ἸμοῖάΙί(ν ἀπά ροοά 5εηςε.”--- 
βαζζ Μα σασεέέε. 

ΤΗΕ  ἀαΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα ΤΟ 9Τ ΜΑΕΕΚ. ΒΥ ἴιε Ἐεν, 
α. Ἐ. ΜΑΟΙΕΑΕ, Ὁ.Ὀ. ἸἨΝΙι 4 Μαρ». ϱ. 6. 

«"Τ]ε Οαπιυτίάσε Οχεεἷς ΤαδίαπιεηΕ, οἱ νο Ὡν Μας]εατ”5 εἀϊείοη οἱ {πε (οβρε] αοοοτάϊπᾳ {ο 
5ι Ματ] ἶ5 α νοῖππις, οετιαϊπ]γ 5αρρίΐες α νναπῖ, Ἰλεοιῖ ρτείεπάϊπᾳ {ο οοπηρείε νη{ῃ {πε ]εαάῖπς 
οοπιπηεηίασῖες, ΟΥ {ο επιροάγ νετ τηιιο]ι οτἱσ]πα] τεδεατοῖι, 1ξ {οττης α πιοδί φαεἱ5{αοἴοσγ Ιπιτοάμοβῖοη 
εο ἴε ιιάγ οἱ πε Νενν Τεφέαππεπί ἵπ (πε οτἰρίπα].. .. Ὁτ Μαοἰεατ”5 Ιπίτοάμοιίοη οομίαίης αἲ] εἶναι 
ἴς Ίεπονα οἱ 5 Ματ]”ς Πζε, απ αοσοιηῖ οἱ {λε οἰγοιπηδίαποες ἴπ νΥπῖςἩ έμε (0ο8ρε] ν/α5 οοπιροσεᾶ, 
απ οχοε]]επε «Κείοῦ οΓ {1ε ρεοίῖα] οἸατασίιετῖφεῖος ο{ εῖ5 (οβρε!; απ απα]γαίς, απά α ολαρίεγ οἨη ἴπε 
εοχί ο τπε Νεν; Τεδίαπιεηί ρεπετα]γ... πε νγοτ]κ ἶ5 οοπιρἰεῖιεά Ὦγ (Ώτεε ροοά πιαρς.”'---δαέλ-- 
αγ τ 

ΤἩΕ ἄΟ8ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα ΤΟ 5Τ ΙΚΕ. Βγ Απολάσασοπ 
ο ΕΑΕΕΑΚ. ΙΙ 4 Μαρς. 6». 
ΤΗΕ, ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝα ΤΟ 5Τ ΙΟΗΝ. ΒΥ ἴιο Ἐεν. Α. 

ο ΡΕΟΜΜΕΕ, Μ.Α., Ὁ.Ὀ. 4 Μαρ. 6». 
««Α να]μαδ]ο αἀάϊῑίοη Ίας αἶςο Ῥεεπ πιαάς {ο ΄ΤΗε Οαπιυτϊάσε Οτεε]ς Τεδίαπιεηί {ο Θελοοίς,’ 

Ών Ῥ]αππππογ”5 ποῖες οἩ “έἶε (ο5ρε] αεοοτάίπᾳ το Φί ]ομπ᾽ αγε 5ε]ο]ατ]γ, οοποί5ε, απά Ιπδιγαοιῖνα, 
απά επιροάγ (πε ταςυ]ίς οἱ πιαο] (ποισηί απά νε τεαάἴπς.”---ᾱ αοδέέογ. 

ΤΗΕ ΑΟΤΡ5ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΊ.Ε5. ΒΥ (πε Ἐεν. Ῥτοί. Τ0µεν, Γ.ΕὈ., 
ο να Μαρς. 6». 
ΤΗΕ ΕΤΕΣΤ ἘΡΙΘΤΙΕ, το ΤΗΕ Ο6ΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝ5. ΕΥ {πε 
εν. Τ. Τ. 11Α5, Μ.Α. 4». 
ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΕΟ ΕΡΙΡΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ,  ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΣ. ΕΥ {νε 
"Τεν. Τ. ]. Τ1Α5, Μ.Α. [2εβαγ{ρ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΞΤΙΕ ΤΟ ΤΗΕ, ΗΕΒΕΕΝΡ. Ἑγ ΑτοἩ. ἘΑΕΚΑΚ. 15. 66. 
ΤΗΕ ΕΡΙΡΤΙΕ5 ΟΕ 9Τ Ι0ΗΝ. Ἑγ {νε Ἐεν. Α. ΡΕύΜΜΕΕ, 

Μ.Α., Ὁ.Ὀ. 4... 

Γοπάον: 6. 7. Ο{1ν δ” 50Ν5, (αμμόγίάςε ζμένεγφίν γε Ἠ/αγεβοιδε, 
οπή νε Α{αγία ᾖ-αμος, 
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ΤΗΕ τι ΤκΕΡΟ σα. 
[ζοῤίες οἱ {λε ΕΒἱ{ Όγευς δείς 114 ΦΕΠΕ}α Οζ δε οὐίαίμεαί σι ἕπ έτυο ῥαγές 0 

6ᾳαος 1496, ἔλε ἐεχί αγά 220{65 {γι δοβαγαίε σού ο.] 

.. αβπΕΕκΚ. 

ΑΡΒΙΞΤΟΡΗΑΝΕΣΞ--ΑΝΕΣ. Ἁίι Ἐπρ]ϊςα Νοίες απἀ 
Ιηϊτοάιοίίοη ὮΥ Ν. Ο. ἀΚΕΕΝ, Μ.Α., Ἰαίε Αφθϊκίαπί Μαρίετ αἱ ἘπρῦΥ 
Θολοο]. «Λ/οτυ ζαιίομ. 39. 66, 

ΑΕΙΞΤΟΡΗΑΝΕΣ--ΡΙ,Ι 0Ο ΤΟ. Ἑγ {πεσαπιε Εάΐΐος, 39. 6ᾳ. 
ΑΚΙΞΤΟΡΗΑΝΕΣΞ--ΕΑΝΑΕ, Ἑγ {Πε σαπιε Εάῑίος, 35, 64, 
ΕὉΕΙΡΙΡΕΣ. ΠΕΚΑΟΙΕΙΟΑ:. ΝΕ Ἱπίτοάμοίίοη απἁ 

Ἐκρ]απαίοτγ Νοίες ΡΥ Ε,. Α. Ώκοκ, Μ.Α., Εε]]ον οἱ ΤεπΙγ Ἠα]]. 4». 66, 
ΕΙΟΚΙΡΙΡΕΣ. ΗΕΡΚΟΟὈΙΕΣ ΕΌΚΕΝΕ. Λι Τπίτο- 

ἀποίίοης, Νοίες απά Απα]γείς. ΒΥ Δ. 6ΚΑΥ, Μ.Α., Εε]]ου οἱ Ἱεεις 6οἶ]ερε, 
απά ]. Έ. ΗύΤΟΗΙΝΦΟΝ, Μ.Α., ΟΠτίςί 0οἶ]εσε. Νεν Ἐάϊίοι. ας, 

ΕΟΚΙΡΙΡΕΣ. ΗΙΡΡΟΙΥΤΟΣ. Ἑν Μ). 5. ΠΑΡΙΣ, Μ.Α. 
Ἐε]]ον οἱ Ρεπιρτοκε Οο]ερε. 129. ἕ 

ΗΕΚΟΡΟΤΟΣ, Βοοκ ΥΠ. Εκιαεὰ νὰ Νοΐςες, ΓΙπγοάμςσίξίοπ 
απά Μαρς ΡΥ Ε.. 3. ΒΗὕΟΚΕΒΌΚΩΗ, Μ. Α., ]αΐε Εε]]ονν οί Ἐπιπιαπιε] «οἶ]ερε. 5. 

ΗΠΕΕΚΟΡΟΤΟΣ, Βοοκ Υ111., 6ΗΑΡΕ. Ι---0Ο. Ὦγ {να 8απῃς 
Ἐαϊίοι. 4». 6. 

««Ἠε οοι]ά πο γνςΏ {ος α Ὀείίε Ιπίτοάμοίίοη {ο Ἠετοάοίως.’'---7ο/μαζ ο) Ε ἰραέ{σλε, 

ΗΕΚΟΡΟΤΟ», Βοοκ ΙΧ., 6ἨΑΡΡ. Ι--δο. Ἑγ {εδ 5απιε 
Ἐάίοτ. 35. 6 

ΗΟΜΕΕ--ΟΡΥΞΡΡΕΥ,Βοοκ ΙΧ. λάΠ Τητοάιςίίοῃμ, Νοΐίες 
απά Αρρεπάϊοε. ἙΥ . Μ. ΕΡΝΜΑΚΗΣ5, Μ.Α., Εε]]ονν απἀ Ο]αφτίσα] Τ,εοίάτες 
οἱ Φιάπεγ Φεβδεα Οοἱ]ερϱο. 29. 6. 

ΗΟΜΕΚ-- ΟΡΥΞΡΕΥ, Βοοκ Χ. Ἑγ {πο ςαπιε Εάΐῑῑογ, 25, 6: 
ΙΏὈΟΙΑΝΙ ΘΟΜΝΙΟΜ 6ΗΠΑΚΟΝ ΡΙΞΖΟΑΤΟΕΚ ΕΤ ΡΕ 

1 υσοτῦ, νι Ἐπσ]ϊῃ ἨΝοίες ὮΥ Ί. Ε. ΗΕΙΤΙΑΝΡ, Μ.Α., Ἐε]]οιν ος 
5ί Το]π)ς 6οερε, (απιρτϊάσε. Νεν ἘάϊβοἨ, ψίῃ Αρρεπάϊκ. 45. όα. 

ΡΙ ΑΤΟΝΙ5 ΑΡΟΙΟάΙΑ 5Ο6ΟΚΑΤΙ5. ΛΠι Τη{τοάιείίοη, 
Νοίες απἆ Αρρεηάϊῖοες ΡΥ ]. ΑΡΑΜ, Μ.Α., Εε]]οι απἆ Ο]αρείσα] Τ,εοίατει οΓ 
Ἐπιππαπιαε] Οο]ερο. .. 6α. 

66Α νιοτίἩγ τερτεςεπίαίῖνε οἱ Εηρ]ϊςι βοπο]ασςΠίρ.’----Ζαδεέεαζ Κευέστυ. 

------ ΟΚΙΤΟ. Ναι Ιπιτοάμείοη, Νοίε» απἆ Αρρεπάϊκ. 
ἙΥ {νε 5αππο Εάῑίοχ. 29. 6. 

«Μι Αάαπι, αἰτεαάγ ΚποΥη α5 {πε αμίηος ο α σατε[α] απἀ 5οΏο]ατ]γ εἀϊτίοη οἱ ἔπε Αροϊοςγ 
οἱ Ρ]αΐο, ν], νε επΙπ]ς, αάά ο Πὶ5 τεριίαίοπ Ὁγ Ἠΐ5 νοσ] προπ τε ΟσΙ{ο.”---4οααεΥ. 

{6Α φομο]ατῖ]γ εἀϊεῖοπ οἱ α ἀϊα]οριε νγλίο] Ἠας πενες Ῥεεῃ τεαἰ]γ ννε]] εἀϊτεά ἵπ Ἐηρίϊςμ.”---- 
σακαγαέσ. 

ΡΙΟΤΑΕΟΗ. Τ1νες»δ ΟΕΤΗΕ αΚΑΟΟΠΙ. πμ Τπίτο- 
ἁποίοῃ, Νοίες απά Ι,εχίοοη ΡΥ Ἐεν. ΠύΒΕΚΤ Α. ΠΟοΙΡΕΝ, Μ.Α.,11,.Ὀ. 6», 

ΡΙ“ΤἜΤΑΕΟΗ. ΤΙΕΕ ΟΕ ΝΙΟΙΑ5. πα Ιπιοάιςξίοῃ 
απᾶ Νοίε. ΒΥ Κέν. ΗύΒΕΚΤ Α. ΗΟοΙΡΕΝ, Μ.Α., Τ1.Ὀ. 5», 

ϱΤΠϊς εἀϊοη ἵ5 α5 οατε{α] απάἁ {ποτοιρ] ας Ὁν Ἠοἰάεπ)5 νγοχ]ς αἱναγς ἶ5.᾽'----βεεζαέο», 

ΡΙΏΌΤΑΚΟΗ. ΙΤΙΕΕ ΟΕ ΡΟΙ1 ΔΑ. Απ Ιπιτοάμεοίίον, 
Νοίςες, απἆ Τ,εχίοοηπ. ὮἙΥ ίπε Κεν. ΠύΒΕΚΤ Α. ΠοΙΡΕΝ, Μ.Α., ΤΙ, 1. 6,. 

ΡΙΟὌἜΤΑΕΚΟΗ. Ι1ΙΕΕ, ΟΕ ΤΙΜΟΙ. ΕΟΝ. απ Ἱπίτοάις- 
ἄοπ, Νοῖες απά Τ,εχίοοπ. ἙΥ Ῥεν. ΗΠύΒΕΚΤ Α. ΠΟΙΡΕΝ, Μ.Α.,Ι1.Ὀ. 

κο Πνεαγίν εαῶγ. 

ΦΟΡΗΟΟΙΕΣ.- ΟΕΟΙΡΟΣ ΤΥΚΑΝΝΙΟ5. Θεποοί Εάῑίον, 
ψη(Ἡ Τηίτοάμοίίοπ απἆ Οοπιπιεπίασγ, ΡΥ Μ. Ο. ΤΕΒΕ, Τ1έ1. Ὁ., ΙΤ, Ὀ., Ῥτοίθβςος 
οἱ (Οτεε]ς ἵη ἔἶνε Ὁ π]νετςΙίγ οἱ (Ια5σου. 45. 6α. 

/ομάση: ϐ. 7. 6Γ4Υ ὅν 5ΟΝ5, (αὐγίάσε η ἐνεγςί(γ γε Ἡαγεποιοε, 
νε {αγία ΓαΠ6. 
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ΤΗΟΕΟΥΡΙΡΕΣΡ. Ῥοοκ ΥΠ. ΜΙ Νοέες απά Ππίτοάιοίοη. 
Ὦν Η. Β. ΤοΤΤΕΝΗΑΝΜ, Μ.Δ., Ἐε]]ονν οἱ δί Πο]π΄ς Οοἶ]ερε. {[21 έ1ε Όγας. 

΄ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΑΟΕςΙΙΑΟς. Τίς Τοχί τονίσεά γε] 
η μσα] απά Ἐχρ]απαίοτγ ἨΝοίες, Ιπιτοάποίίοῦ, Απα]γεῖ, απά Ιπάϊοε. ἙΥ 
Ἡ. ΗΑΙΙΞΤΟΝΕ, Μ.Α., Ἰαία Ῥε]ο]αχ οἱ Ῥείετποιςθ. 25. 6. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΑΝΑΒΑΦΙ5, Βοοκς 1. ΠΠ. ΙΝ. απά Υ. 
ἨΝΠΙΝ α Μαρ απά Ἐπρ]ϊςα Νοίες ὮΥ ΑΙΕΚΕΡ ῬΕΕΤΟΕ, Μ.Α., Εε]]ον οί 
9: (αἰματίπε”ς «ο]]ερε, Οαπιυτίάσα. 319. 6ας]. 

“Μι Ῥτετοτ'ς ΄ Απαβαρίς οἱ Χεπορποη, Βοοκ ΙΥ.’ ἀἱρίαγς α υπίοη οἱ αοοιταίε Οαπιυτιάρε 
ου ΜἩ εχρετίεηοε οἱ ν/λαῖ ἶ5 τεφιῖχεά Ὦγ Ιεαγπετς ραϊπεά ἵηπ εχαπιπίηρ πιά ἆ]θ-ο]αςς 
5ομοοῖ. Τῃε ἴεχι ἶ5 Ίατσε απά εἰεατ]γ Ρτϊπτεά, απά ἴἶια ποίες εχρ]αΐπ αἳ] ἀϊβπου]ίς. . . . Μτ 
Ῥτειος'5 ποῖες 5εεπι {0 δε αἱ] ελαί οοι]ά ωε γν]σμεά α5 τερατᾶς 6ΓΑΠΙΠΙΑΣ, ϱεορταΡρΏγ, απά οίλεχ 
πιατίενς.'----7.4ε 4 εσάς}. 

-- ΒΟΟΚ.5 ΤΙ. ΨΙ.απά ΥΠ. ἙΥ ἴπε δαπιε. 25. 6ᾷ. εαςο]. 
““Ἠαά ννε το Ιπιτοάμοε α γουηπς Οτεε]κ 5ο]ο]ας {ο Χεπορμοῃ, 9 5Ἡου]ά εδίοεσπι οὐχδεῖνες 

Τοτευπαίε 1π Πανίης Ῥτεϊοχ5 ἴεχί-Ῥοο]κ α5 οἳχ οματί απά σιἱάς.”'---ομέειβογα»γ δ ευίστυ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ.--ΑΝΑΒΑΟΙ»5. Ἑγ Α. ΡΕΕΤΟΕ, Μ.Α., Τεχι 
απά Νοίςς, οοπιρ]είε ἵη ἔννο Ὑοἶππιος. 379. όα. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ.- ΟΥΚΟΡΔΑΕΡΕΙΑ. Βοοκς 1. ΤΙ. Ἁλϊι Τη- 
(οάποοη, ἨΝοίες απἆ Μαρ. ἙὮΥ Ἐεν. Ἡ. Α. ἨοιΡΕΝ, Μ.Α., 11, Ὀ. 
2 νο]. Νο]. 1. Τεχι. ὓο]. ΤΙ. Νοίε». ό». 

“"Τπε ννοσ]ς 15 ννοτίἉγ οί (πε εἀϊτοτ᾽5 νγε]]-εατπεά τεριαοη Γος 5ολο]ατςΗῖρ απά ΙἹπάμςίτγ.”--- 
«4 ἐλελιιέὴ). ῄ 

Ῥοοκς 1ΤΤΙ., ΤΥ., ΝΨ. ὮἙῬγ {Ἡε 5απιε Ἐαίίος. ο. 
“"ὉὋτ ἨΗο]άεπ)ς ϱοπιπιεπίατγ 15 εφ ια]]γ ροοά ἵπ Ἠϊδίοτγ απά Τη 5ολο]ατςἨΏ{ρ.”.---δαέμ}άαγ ᾖευἐρτυ. 

Π. ΤΑΤΙΝ. 
ΡΕΡΑ’5 ΕςΕΟΕΙΕΡΙΑΞΤΙΟΑΙ, ΗΙΞΤΟΕΥ, ΒΟΟΚ5 

ΤΗΠ., ΤΥ., νε Τεχί {ποπ {1ο νετγ αποϊεπί ΜΑΡ. ἵπ (πε (απιυτϊάσε [) πϊνετείίγ 
Τ41ΡταΥΥ, οο]]αίεά ντε] δἱκ οί]ει ΜΑ. Ἑάιιεά, γη] α Π[ε [Τοπι {πε (6Γπιαη οί 
ἘΒΕΚΤ, απἀ γη Νοίες, ὅς. ὮΥ ]. Ἑ. Β. ΜΑΥΟΕ, Μ.Α., Ῥτο[ίεβκοι οἱ Ταίΐη, 
απά Τ. Ἐ. ΤΟΜΒΥ, Ὀ.Ὀ., Νογτίίαη Ῥτοίεβςοι οἱ ΠνΙπΙίγ. Ἐενίδεά εἀ[ῄοῃ. 
75. 64. Βοοκς 1. απά ΤΠ. ᾖη έδε Όγεςς, 

«Τη Ῥεάε΄5 πνοικς Ἐπρ]ςἨπιεη σαηπ 6ο Ῥαοκ {ο ογἐρήίιες οἳ ἰΠεῖτ Ἠϊδίοςγ, απεφια]]εά {ο 
Γοτπα απἀ πιαϊτῖετ Ὦγν αΠΥ πιοάεγη ἘχορεαἨ παϊίοη. ΌῬτοί. Μαγοχ ας ἆοπε σοοά 5ετνίος ἵπ τεῃ- 
ἀετῖας α Ρατί οἱ Ῥεάε”5 ρτεαῖεςί ν/οτ]ς αοοεβδἰθ]ε {ο ἴποςα Υπο σαπ τεβὰ 1,αἴπ νε] εᾳδε. Ἡςε 
Ία5 αἀοτηεὰ τὶς εἀῑείοπ οἱ {πε τη]τά απ {ουτίῃ Ῥουκς οἱ ἴἶε ΄ Ἐοο]εδίαρεῖσαὶ Ἠἰςίοτγ) νε] (αι 
αιπασίης εγιάϊξιοη {ος ννΏίς] Ἶε 15 αηγινα]]εά απιοης ΕΠΡΙΙ5Ἠπιεη απἀ τατε]γ εφια]]εά Ὀγ (εσπιαης, 
Απά Ἠοννενετ Ἰπτετεςῆπς απἀ να]ααὈίε ἴἶε ἴεχί πιαγ Ῥε, νε οαπ οετίαϊἰπ]γ αρΡρὶγ ἴο Ἠὶ5 ποῖες 
τ]ς εκρτες»ίοἨ, ᾖ,α «α1ιςς υαιεέ {ει Φε ἐε ῥοἱςδομ. Τπεγ ατε Ιτεγα]]γ οταπιπιεὰ νι Ιπίετεςί- 
ἵπς Ἱηζοτπιαξίον αὐοιί εατ]ν ΕπρΙϊδΏ Η{ε. Ῥος τπουρῃ εοο]εσίαςία] ἵπ παπις, Ῥεάς)5 ἨϊδίοΥΥ ἰχεαίς 
οἳ αἲ] ρατῖς οί ἴπε παΠοπα] Η{ε, 5ίπος ἴλε Οτο] Ἠαά ροῖπις οἱ οοπῖαοί νν]ε]ι αἲ1.”---Ἔααλήε». 

Ο6ΑΔΕΘΑΕ. ΡΕ ΡΕΙΙΟαΑΙΙΙςΟ ΟΟΜΜΕΝΤ,Ι. 1 
Μαρς απἀ Ἐηρ]ϊση Νοίες ΡΥγ Α. ᾱ. ΡΕΞκεττ, Μ.Α., Εε]]ον οἱ Μαράα]επε 
0οἶεσε, (απιυτιάσε. 15. 6, 

6ΔΕΡΑΜΒ. ὮΕ ΡΕΙΙΟ αβδΙιΙιΙσο 6ΟΜΜΕΝΤ, 11. 111. 
Ἑγ (λε 5αππε Ἐάῑίοιτ. 19. 

6ΔΕΡΑΕ. ΡΕ ΒΕΙΙΟαΑΙΙΙςΟΟΟΜΜΕΝΤ.Ι. 11. 111. 
ΡΥ λε 5αππε Εάῑίοτ. ᾳ5. 

ΟΔΕΡΞΡΑΕΒ.ΏΕΡΕΙΙΟαΔΑΙΙΙΟΟΟΟΜΜΕΝΤ.ΙΝ. ΑΝΡΥ. 
απά ΟΟΜΜΕΝΤ, ΥΠ. ὮΥ έλα 6απιε Ἐάϊιοτ. 29. εαςῃ. 

6ΑΕΞΡΑΚ. ΡΕ ΡΕΙΙΟ αΔΙΙΙΟΟΟΟΜΜΕΝΤ, ΥΙ. ΑΝΡ 
ΟΟΜΜΕΝΤ. ΥΤΤΙ. Ὦ}γ ἴἴιε 6απιε Ἐκῑίοχ. 15. 6. εας]. 

ΟΙςΞΒΝΟ. ΑΕΟΤΙΟ ΡΡΙΜΑ ΙΝ ο ΝΥΕΕΚΕΜ. Νιλ 
Τπιτοάπςίῖοπ απἀ Νοῖε». ΒΥ Η. ΟΟΥΝΙΕ, Μ.Α., Εε]]ου οἱ ϱί [ο]π)5 6οἶ]ερε, 
θαπιρτιάσε, 1». 6. 

Ζοµάοµ: {. 7. 6{4Υ ὅ- Φ0Ν5, (αμιόὀγίάσε η ίυεγφέγ Ώεος Ἠαγελομοε, 
πε {αγία ζαμο, 
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ΟΙς6ΕΚΟ. ὮΕ ΑΜΙΟΙΤΙΑ. Ἐαϊῑεά ϱγ ]. 95. ΚΕΙΟ, 118 Ὀ., 
Ῥε]]ον απά Τμνος οἱ (οπνί]ε αιά Οαἷμ5 «οἱερε. ἈΝεν ΕΜάῑίοα, να 
ΑαάϊΠοη5, 3. 6. ἐτια. 

{Με Κείἀ Ἰας ἀεοίάεά]γ αιαίπεά 5 αἶπί, Παπιε]ν, “α ἴποχοιρΏ εχαπιίπαξίον οἱ τηε Τα ΕπΙιγ 
οἱ Όλο ἀπα]ορυς.....» με τενὶίοη οἱ ἴπε ἴεχι ἶ πποδι να]ιαῦίε, απἀ οοπηρτεµμεπά5 πάς 
Άουίε οοΓΓοοΙοΏδ.... Τηἱ5 νο]απαε, Ίκε Μι Ἐεἰά”5 οἴπει εἀ[ίους, ἶ5 α δοίἁ ραΐπ {ο τα 5ομοίας- 
5Ηἱρ οΓ τηε οΟοΠΙΥΥ.᾽'----4 ἐλελειέ22. ν 

ο ΙΑ πιοτε ἀῑδίίποί ραΐη ἴο 5ομοἰατομίρ 5 Μι Εεἰά”5 αΌίε απἁἆ {λοτοιρ]ι εἀῑίοι οἱ πε ε 
«ΑεἰοΣὲ1ᾷ οἱ Οἱσοετο, α νοτ] οἱ. ννλίο, νπείῖπες νε τεραχὰ ἵπε εχ]λαι»ιίνε Ιπιτοάμοιίον ος πε 
αηδιχαοιίνε απ πιονί 5ασρεκιῖνα ΟΟΠΙΙΠΕΠΙΑΣΥ, ἴτ ννοι]ά Ῥε ἀλΠοι]ε {ο 8ρεα] του ΒΙΡΗΙΥ. . . . πε 
νθ οΟΠΠΕ ἴο ἴΠα ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΑΣΥ, Νε ατε ΟΗΙΥ αππαζεὰ ΒΥ Τί {α]πεςς ἵπ ῥρτοροτίίος το ἴ5 Ῥα]]ς, 
Νοιμίπρ 15 ονετ]οοκεὰ νηίο] οὰπ ἴεπὰ {ο επἰατρε τ]ε Ι6αΓΠεΥ5 ϱεμεταὶ Κπον]εάσε οἱ Οἰοετοπίαη. 
1ατἰπ ος ἴο εἰαοϊάατε τηε τεχίῖ. '---δαέμγααν Λενέρτυ. 

ΟΙΟΕΚΟ. ΡΕ 5ΕΝΕΟΤΟΤΕ,. Εαῑιοά ὃν Ἱ. 8. ἘΕΙΟ, 
1μι.Ὀ. Ἐενίσεά Εάϊίοηῦ. 45. 64, 

“«Ἕλε ποῖες ατε εχοε]]επῖ αιιἀ 9ομοιατ]κε, αἀαρίεὰ ΓοΥ ἴλε Ίρρεσ {οσπῃς οί Ραδ]ίς 5ο]οοίς, απά 
Ἰϊκε]γ το ὃς α5είαὶ ενεπ ἴο πιοτε αἀναποςὰ δτιἀεῖς.---σαγαέαλε. 

«10Ο. ΩΙΝΙΝΑΤΙΟΙΝΟ.ΟΑΕΡΟΙΙΟΜ ΕΤΑΟΤΙΟ 
ΡΝΙΜΑ 1ν ο. ΥΕΝΚΕΜ. Ὑω Ππιοάμείίοη απἀ Νοιε ῦγ Ν, Ε. 
ΗΕΙΤΙΙΑΝΡ, Μ.Α., απ ΗΕΚΒΕΚΤ ΟΟΝΜΙΕ, Μ.Α., Εε]]ονς οί δί ]οἶπς 
«ομερε, σαπιυτίάσε. 36. 

Ι0ΕΒΝΟ. ΡΗΙΙ ΙΡΡΙΟΑ ΘΕςὉΟΝΕΟΑ. λαι Τπιτοάμςξίοη 
απἀ Νοίες ΡΥ Α. . ΡΕΞΚΕΤΊ, Μ.Α., Εε]]ον οἱ Μαράα]επε 0οἱερθ. 35. 6. 

Ω6ΕΝΟ. ΡΝΟ ΔΕΚςΗΙΑ ΡΟΕΤΑ. Εάῑπεά ΡΥ ]... ΚΕΙΡ, 
11τ.Ὀ. Ἀονιδεά Εάῑίουι. 55. 

1115 απ αἀπήχαδ]ε βρεοίπιεη οἱ οατείαἱ εἀϊίης. Αμ Ππιτοάιοβο Εε]]5 5 ενειγί]ῖπς νε οομ]ά 
ν/ῖδῃ το Κπον αβοιῖ Ατοηίας, αΌοιί ΟἸοετο᾿5 σοημεχίο ντ Ἠΐπι, αΌοιί ἴλε πιετῖίς οἱ τε ιχία!, αιιὰ 
{πο σεπΙίπεηεςς οί ἴμε 5ΡρεεσοἩ. πε τεχί {5 νγεὶ] απὀἀ οατεί{ι]1γ ρείπίεά. Πε μοῖες ατε οἶεατ αιιὰ 
φολοἱατ-]κε.. . . Νο Ῥογ σας πιαρίες εί Ητι]ε νο]άππε νηιλουῖ {εε]ίηρ ἴμαί ης Ἰας αἀναποεὰ α Ίοις 
είερ 1Π 5ομο]ατ5Ηηῖρ.Ὀ---35ε 4επάεμι}. 

ΟΙΟΕΚΟ. ΡΚΟ ΒΑΙΒΟ. Εάῑσά ὃν ]. 9. ΕΕΙΡ, Τ4εΕ.Ὀ. 
15. 64, 

{6Υε ατε Ροιπά {ο τεοορηῖζε {πε ραῖης ἀενοῖεά ἵπ ἴἶε αηποϊαΙοη οἱ ἴπεςδε ἔννο οχαίίοῦς {ο (πε 
πιἰημία απἀ (λοτοιρὴ 5τιμάγ οΓ πείς Πμαπίτγ, Ῥοιμ ἵῃ λε οτάίπατγ ποῖες απἁ ἵπ ἴλα τεχιια] 
αρρεμάῖοςς.᾽΄---δαέαάαγ Δευέετυ. 

ΟοιςσΕΝΟ. ΡΝΟ ΜΙΙ ΟΝΕ, νι α Τταηδ]αίίοη οἳ Αδοοπίμς’ 
Ιπιτοάιοίίοη,: Ματρίπαὶ Απα]γςῖς απἀ Εηρ]5δη Νοίες. Εαάῑεὰ ὮΥ ἴπε Κεν. 
10ΗΝ ΒΜΥΤΗ ΡύΟΚΤΟΝ, Β.Ι)., Ιαΐε Ῥτεδιἀεπί απἁ Ταϊος οἱ ὃί Οαἰλατῖπε΄ς 
Οοἶ]ερε. 25. 6. 

ε«Τ]ε εἀἰτοτία] ννοχ]κ ἱ5 εχοε]]εηπί]γ ἆοπε.Ὀ.---Τ1ε 4επάεγ. 

ΟΙΟΕΚΟ. ΡΚΟ ΜΟΚΕΝΑ. Μπ Επρ]ςια Ιπίτοάμείίοα 
απἀ Νοίθε. Υ ΊΝ. ΕΒ,. ΗΠΕΙΤΙΙΑΝΡ, Μ.Α., Εε]]ον απἀ (ϱ1]αδείσα] Τ,εοίατες 
οἱ δί ]ο]π)5 Οομερε, (απιυτίάσε. Βθοοπᾶ Εά1019Π, οβτθ{υ11γ τον1βθᾶ. 45. 

««ΈμοςῬε 5ιμάεπίς αχ ἴο 6 ἀεεπιεά {οτίαπαϊε ΝΟ Ἠανε ἴο τεαά Ὁϊοετο)5 ΙνεΙγ απἀ Ὀτι]ίαπε 
οτατίοη {οχ 1,. Μιτεπα νι] Μτ Η εἰτ]απά”5 Παπάγ εἀἰίοῦ, νο] πιαΥ Ῥε Ρχοπουποεὰ “1οις-δη ματς” 
1. Ροϊμί οἱ εαιίρπεηῖ, απ νο Ία5, ποῖ νηλομί ροοὰ σεᾶβδοΏ, αἴταίπεά ἴε Ἠοπουχς οί α 
5εσοοπά εζ1ίοῃ.᾽΄---δαἔλάαγ {ευίετυ. 

ΟΙΟΕΚΟ. ΡΚΟ ΡΙ,ΑΝΟΙΟ. Εάῑιεά Ὦγ Η. Α. ΗΟΙΡΕΝ, 
11,.Ὀ., Ἑχκαπιίπες ἵη (τεε]ς {ο ἴπε Ὀπινειδίίγ οἳ 1 οπάοπ. ΘῬεοοπά Ἐάοῃ. 
4. 64. 

ΟΙΟΕΚΟ. ΡΕΟ 50Ό11Δ. Ἐαάῑεά ὃν Ἱ. 5. ΕΙΡ, 1 14.Ὀ. 
35. 64 

“Μι Κεὶά ἶ5 5ο ννε]] ΙΚπον/Π {ο 5ομοῖασς α5 α οοπηπιεηίαίος οἩ Οἶσετο ἐἶλαί α πενν ννοτ]ς {γοπι Ἠΐπι 
οατοεΙγ πεεᾶθ αΠΥ οοπιπιεπάαἴἴοη οί ουσ. Ηἰ5 εἀἰτίοη οἱ ἴπε δρεεο ᾖ7ο ὁαζία 15 {α]]γ εφιια] ἵπ 
ππεσῖτ {ο τα νο]υπηες ννημίος Ἡε Ίας αἰτεαάγ ρυδ]ἰσμεά.. .. Τ{ νου]ά Ρε ἀϊβιου]ϊ {ο 5ρεα]κ του Πἰρμ]Υ 
οἱ ἴἶα ποίες. μετα οου]ά Ὦε πο Ῥεϊιίες ν/αΥ οἱ ραϊπίηρ απ Ἰηδὶρηῖ 1πῖο ἴλε ολατασιεσίδιῖος ΟΓ 
(Ἀσετο᾿ς 5ιγ]ε απἀ ἴπε ΤαπΙίΥ οἱ Ἠἱ5 Ῥετῖοά ταν ΡΥ πιακίηρ α οατε[α] 5ιιάγ οἱ Ελὶς μον λνρι 
εε αἷά οἱ Με Ἐεἰᾳ”5 οοπιπιεηίατΥν... Μτ Κεὶά5 Ιπέίπιαιε Κπον/εάρε οἱ ελα πιπατεςί ἀείαῖ] οί 
φοἱιο]ατ»μίρ επαδἰες Πίπι ἴο ἀειεοί απά εχρἰαῖη ἴἶα κρητεςι Ροϊπις οἱ ἀῑσιποίοη Ῥείνεεν {πε 
πδαρες οί ἀῑβετεπί αιἴλου απά ἀῑβετεπι Ῥετιοά5. . . ΤΠε ποῖεν ατα /οἱονεά Ὦγ α να]ααὺ]ε 
αρρεπάϊχ ο {πε {εχί, απἁ αποϊ]ετ οη Ροϊπῖς Ο{ ογίμορταρΗγ; Απ εχοε]]επῖ ἱπάςεα Ὀπίηρβς τε νοτκ 
το α Οοβε.---δαέκγααγ {ευίετυ. 

/ομάσης 6. 7. Ο{4Υ ὅ-» ΦΟΝ, (απόγἰάίσε μένεγο(ν Ῥγευς Ἰαγελοιςε, 
σε {αγία {.αμο. 

““ 

πω θν-ν 

πα. 
Μο λαλόκ μμ δρ κ. ἁ ας κος «ανν. 



ΤΗΕ (1 ΕΛΙΡΟΣΕ ΟΝΙΥΕΛΟΣ/ΤΥ ΡΑΕ... » 

ΟΙ6ΕΝΟ. ΘΟΜΝΙΟΜ 2ΟΙΡΙΟΝΙ5. άι Τηίτοάιείίοη 
ο απ΄ Νοῖε. ἙΥ Ἠ. Ὁ. ΡΕΑΚΜΑΝ, Μ.Δ., Ἠεαά Μαριετ οί Ῥοϊξάαπι βεμοο!, 

ο ααιηαῖσα. 35. 
ΠΟΚΑΕςΕ. ΕΡΙΞΖΤΙ ΕΣ, Βοοκ 1. Πιν Νοίες απἆ Ιηίτο- 
ο ΡΥ Ε, Ὁ. ΘΗΟΌΟΚΒΟΚωΩΗ, Μ.Α., Ιαΐο Έε]]ον οἱ Εππαπιαεἱ Οο]εσε, 

τος Ὃν. 004. 

ΙΙΝΥ. Ῥοοκ ΧΧΙ. ἸΝΙΠι Νοῖςς, Ιηϊτοάμοίίοη απἀἆ Μαρς. 
Ὦγ Μ. 5. ΏΙΜΒΡΑΙΕ, Μ.Α., Εε]]ον οἱ Κἰπρ᾽ς (οἱ]ερο. ο». 6. 

1ΙΝΥ. Ῥοοκ ΧΧΙΙ, Υ εο δαπιο Εάῑτοτ, 25. 64: 
1 ΟςΑΝ. ΡΝΗΑΝΘΑΙΙΑ ΤΙΡΕΚ ΡΚΙΜΟΣ. Ἐάῑεά ννίελ 

Ἐηπρ]ϊδα Ιπίτοάποίιίοη απἀ ΔΝοίες ΡΥ Ν. Ε. ΗΕΙΤΙΑΝΡ, Μ.Α. απἀ Ο. Ε. 
Ἠλδκινς, Μ.Α., Εε]]όνί απὰ 1,εοῖιτειτς οί ί [ομπ”5 «ο]ερε, (απιυτίάρε, 
15. 64. 

“Α οατε[α] απάἁ 5οπο]ατ]]]καε ρτοάιοιῖοη.”---Τἶμεες. 
“Τη πῖος ρατα]]εὶς οί Γασαπ [τοπι 1 απ Ροεῖς απἀ Ποπ βΠακδρεατε, Μτ Ἡασκίης απἁ ΜΥ 

Ἠειι]απά ἀεσετνε ργαϊνε.'---δαἐκααγ ευιετυ. 

ΤΟςΚΕΤΙΟΣ5. Ῥοοκ Υ. ΜΙΠι Νοίες απά Ιπίτοάισίίοη ΒΥ 
]. Ὁ. Ὁυσεξ, Μ.Α., Εεἰ]ονν οἱ ΤσἰπΙ(γ Οο]ερε. 20. 

ΟΝΙΟ. ΕΑΟΤΙ. Ί1ρεκ ΝΙ. ΛΙ α Ῥ]αηπ οἱ Έοπιε απά 
ἸΝοίες ὮΥγ Α. ΘΙΡαΜΊΙΟΚ, Μ.Α., Ταίος οἱ Οοτρας ΟΠεϊδα Ο0οἶερε, Οκίοτά. 
15. όα. 

"ΕΜ Ῥιάρν]οἷ”ς εἀῑείπς οἱ τηε ΦΙχίιἩ Βοοκ ος Ον]ά΄ς /αςέ{ Εατηῖσ]ες α οατε{α] απά 5ετνίοεαΡ]ε 
νο]απιε {ος Άνεταρε ιμάεπῖς. 1 εδοῖεν/5 'οοηρίγαες᾽ ννλίο 5αρειφεά6 Εἰε µ5ε οἱ τε ἀῑοιίοπατγ, 
Ῥαε ρῖνες Γα]] εχρἰαπαίίοη οἱ σταπιπιατίσαἱ 15άβες απά Πὶριοσῖσαϊ απά παγι]ήσα] α]ηρίοηῦ», Ρεδίἀες 
{Παδιταίης Ρεουατίῖες ο{ 5ιγΙε, ἴταε απά {αΐ5ε ἀετιναῖίοῦ5, απά ἴηε πποτε τεπιατκαῦ]ε νατία Που» ος 
Όπε τεχι.”'----δαέκγααγν {ενιοτυ. 

ορὐυιντοόος ὐςΚΤΙΟ. Α Ῥοτίοη οἱ {πο ΗΙςδίουγ. 
(ΑΙΕΧΑΝΡΕΚ 1ν ΙνΝΡΙΑ.) ΒΥ Υ. Ε. ΗΕΙΤΙΑΝΡ, Μ.Α., Εεῖ]ονν απ Ι,εοίατες 
οἱ δι [ο]η΄ς «ο]εσε, (απιυτιάρε, απἀ Έ. Ε,.. ΚΑΝΕΝ, Β.Α., Απεϊκίαπί Μαρίετ 
Ἱπ Ῥῃοτρογπο ῷομοο]. 35. όα. 

““Ἐαια]]γ οοπιπιεπάαδἰε α5 α Ρεπμῖπε αἀάϊίοη {ο ἴπε εχιδπς φίοοκ οἱ 5ο]οο]-Ῥοοῖκ ἵ5 
Αὐεταπάε ὧε Ἰμαία, α ου. ἴτοπι {πε εἰσηι] απἀά Ππἰπια Ὄουἷς οἱ Ω. Οατιίνς, εάἶτεά {οΥ 
ἴπε Ῥίιτ Ῥτεςς Ὦγ Μερεοι Ἠειι]απά απἀ Ἐανεῃ.... πε νοκ οἱ Οµτήας ας πιεχῖῖς οἱ Τίς 
ο, ννπ]οῖ, ἵπ Γογππες ρεπετατίοΏς, πιαάε Τε α Γανουτίτε ψΙ Ἐπρ]ίςα 5εἱοίασ5, απἁ νλίοὴ 5εἰ]] 
ππακε Τε α Ῥοριίας τεχῖ Ροο]ς ἵπ Οοπίπεπία] 5ομοοίδ...... πε τερμίαϊίσπ οί Μι Ηείτ]απά ἶ5 α 
φμβποϊεπί σΙαταητες ος ἴπε 5οΠο]αγςηὶρ οί {λε ποῖες, νγμῖοὮ ατε αππρ]ε νντλοιῖ Ῥεῖίπρ εχοεδδίνε, 
απά πε Ὀοουἷς 15 ννε]] (αγηϊσμεά ντ αἲ] εαῖ ἶ5 πεεά{πὶ ἵπ {πε παζυτε Οἱ πῃαΡς, ἱπάΐσες, απά 
Αρρεπάϊοες,” --4 εαάεε 7. 

γΕκαΠ, ΑΕΝΕΙΟ. Ι188Ι Ι., ΠΠ., 111., 1Υ., Υ., ΝΙ., Ν1ΙΠ. 
ΥΤΠΠ., 1Χ., Χ., ΧΙ., ΧΙ. Ἐάϊεά νι Νοιες ὮΥὗ Α. ΘΙΡάΜΙΟΚ, Μ.Α., 
Τατος οἱ «οτρις ΟΠτίς «οἶ]ερε, Οχίοτάἀ. 15. 6. εαο]. 

{Μι Βιάρν]ε]» Ψετρί] ἵ5......ννε Ὀε]ίενε, ἴε Ὀεςί 9εἶιοο] εΠῖοη οἱ {λε Ροεῖ.’--σμαραέα. 
ΕΜ Ατιοτ διἀρν]οκ”5 ' Ὑετρί], Αεπεῖά, Βοο]ς ΧΠΙ.’ ἱ5 νοτίγ οί Πῖ5 τεριταοη, απὰ ἶ5 αῑς- 

ΕΠπρσαϊθιηεά ὉΥ Εἶε 5αππε αομίεηεςς απά 4οοΙΓαοΥ οἱ Κπον]εάρε, αρργεοἰαΒίοη ο{ α Ὦογ’5 ἀϊβηοι]ίες 
απά Ἰησεπαῖεγ απὰ τεδοιτοε ἵπ πιεείπς ἴλεπι, νίοἃ νο Ἠανε οἨ οἴλει ορσβδίοης Ἱχαά σεβδοηΏ {ο 
ρταΐδε 1Π ἴμεςε 5.---Πε 4επάςμεγ. 

«.Α5 πιαρεετὶν ἵπ 15 ο]εατ]γ ἀῑνιάεά ρτείαοε απἆ αρρεηάῖοες α5 ἵη ἴλε 5οιπά απάἆ ἱπάερεπάεπί 
οἰατασίετ οἱ τς απποϊαίίοης.... Τπετε ἶ5 α ρτεαί ἀεα] πιοτε 1π {πε ποῖες ἴαη πιεταε οοπιρἰ]αίίοη 
απά φαρσεφιίοη.... Νο ἀἰβιοι]εν ἵς 1εί απποιίοεά οἱ αππαπά]εά.Ὀ.---δαέκγάαν {ευίετυ. 

γΕΚκαΠ, ΑΕΝΕΙΟ. ΤΙΡΕΙ ΙΧ. Χ. ἵπ οπε νοἰαπῃ]ε, 35. 
ΕΚ, ΑΕΝΕΙΟ. Ἱ1ρει Χ., ΧΙ. ΧΙΙ. ἵῃπ οπε νο]ιπῃο. 

35. 6, 
γΕκα, ΒΟςΟΙΙΟΣ. αν Ιπίτοάιείίοη απά Νοίςς, ϐγ 

πε 5απιε Εάῑίοιτ. 15. 6. 

γΕεκαῃ, αΕΟκαΙς». Τιβκι 1. 1. Ἑγ ἴαο δαπια 
Ἐαϊτουτ, ο. 

γΕκαῇ, αξΕΟοκαΙΟο». ΤΙ1ΡΕΙ ΤΠ. ΙΝ. Ὦγ {ιο δαπια 
Εάῑίοτ. 35. 

ΤμΙς νο]αππς, νυπῖοὮ οοιηρἰείες {πε ΡΙ{{ Ῥγεςς εἀ [τοι οἱ Υἱρι/ς Ωεοτρίςς, ἶ5 ἀῑεηπριϊςμεά Ὦγ 
ἔπε 5αιπε αἀπήταδ]ε Ἱαάσπιεηί απἁ Πτεῖ-ταῖε 5οΠοἰατθΒίρ α5 ατα οοηδρίοιιοιις ἴπ ἔλε {ογπιετ νο]μπιέ 
-αμά ἵπ Όνε '"Αεποίὰ ” ὃν τ]ε 6αππε τα]επῖεά εἀἰτος.'---ἲ ἐλελσιέε. 

2ομµάομ: 7. αν ὅ» Φ0Ν5, 6αμιῤγίάςε η ζυεγοί Όγευς Ἠαγεήοιίδει 
ἄπνό {αγία /.αμο. 



25 ΡΟΡ//647ΤΙΟΝ5 ΟΡ 

Η. ΕΠΕΝΟΗ. 

ΟΟΒΝΕΙΠΙΕ. ΙΑ ΞΘΌΙΤΕΡὉΟ ΜΕΝΤΕὔΕ. Α ουσ. 
Ιη Ἐϊνε Δος. Ἐδιίιεά νηί]ι Ἑοπίεπε]]ε΄ς Μεπιοῖχ οί ἴπα Αιίποτ, Νοἰίιαϊτε᾿ς 
Οπσαὶ Ἐεπιατ]κς, απά Νοίε Ῥ]]ο]ορίοα] απἀ ἨἩϊείοτίοα|. ὮΥ ἴε Ἰαΐῑε 
«ὐ5ΤΑνΕ ΜΑδΦΟΝ. 25, 

ΡΕ  ΒΟΝΝΕςΗΟΡΕ. ΙΑΖΑΕΕ ΗΠΟςΗΕ. πι Έοις 
Μαρς, Ιπίτοάποίῖοη απά ΟοπιπιεπίατΥ, ὮΥ Ο. ΟοΙΒΕΟΚ, Μ.Α., Ιαΐε Ἐε]]ουυ οἱ 
ΤηπΙίγ «οἶ]ερε, Οαπιρτῖιάρε. Ἀενίδεά Ἐάίοῦ, 59. ἔ 

ΡΓΗΑΕΒΙΕΝΥΙΗΙΕ. 18 νΕΟὖΧ «ΕΙΙΒΑΤΑΙΕΕ κα 
Οοπιεάγ. ἨΛπ α Βϊορταρηίσα]ι Μεπιοίτ, απά (ταπιπιαῖσα], Τήίετατγ απά 
Ἠπείοτίσα] Νοῖε». ὮΥ ἀὔ5τΑανε ΜΑδΦΟΝ. 29. 

ΡΕ ΙΑΜΑΕΤΙΝΕ. ΙΕΑΝΝΕ ΑΟ. ΥἨΊΗι α Μαρ. 
απά Νοίες ἨἩ]ςιοτίοαὶ απάἆ ῬλΙ]ο]ορίσαὶ απά α Ψοοσαυι]ατγ ὮΥ Ἐεν. Α. 65. 
Ο1ΑΡΙΝ, Μ.Α., δί ]ο]π)5 (οἶερε, Οαπιυτίάρε, απά Βασμε]ιει- ἐ5-ΙΓεἰίτος οἱ - 
ἔπο Ὀ πνειςΙίγ Οἱ Εέαποε. Ἐπ]ατρεά Εάῑάοηυ. 5. 

ΡΕ ΝΙαάΝΥ. ΙΑ ΟΑΝΝΕ ΡΕ ΤΟΝΟ. ἘΕάῑνεά νι Νοίος΄ 
ΡΥ Ἐεν. Π. ΑΔ. Βύ]1], Μ.Α. ο». 

ΕΚΟΚΜΑΝΝ- ΟΗΑΤΕΙΑΝ. ΤΑ αὐὈξξξκΕ. λ Μαρ, 
Ιηιτοάποίίοη απἀ 6οπιπιεπίατγ ὮΥ {πε εν. Α. Ο. Ο1ΙΑΡΙΝ, Μ.Α. ϐ8, 

ΙΑ ΒΑΚΟΝΝΕ ΡΕ 5ΤΑΕΙ-ΗΟΙ,ΤΕΙΝ. ΙΕ ΡΙΕΕΟ- 
ΤΟΙΒΕ. (Οοπρἰἀέταίίοηυς 5ις Ία Ἰένο]ιήοηῃ Ἐπαηςαϊε, Ττοϊβίόπε εἰ ο 
απαιτίδπηε ρατίῖε».) λ α ΟτιΙσαὶ Νοίίοε οἱ {πε Ααἴλος, α ΟἩτοπο]ορίσα] : 
Ἴαῦ]ε, απἀ Νοῖες ἩἨϊςίιοτῖσα] απά Ῥ]ι]ο]ορίσοα], Ὦγ (. ΜΑΔΣΟΝ, ΕΒ.Α., απά 
(. ὪΝ. ΒκοτΗξκο, Μ.Α. Ἰενίδεά απἆ επ]ατσεά Ἐάίοηυ. 39, 

ἑεῬτισσία μπἆετ Ετεἀετῖεὶ ἔπε Όχεαι, απά Έχαπος μπάες ἴε Ὠἱτεσίοςγ, Ὀτίης ας Γαοε ἴο {ασε : 
τερρεοϊἰγεὶγ υγ Ῥετίοάς οί Πϊδίοτγ πνλ]ο ἵ ἶς τση φου]ά Ῥα ΚποννΏ Γλοχουρμ]ν, απά νιλ]ο] ἳ 
ατα ν/ε]ὶ ττεαῖεά ἵπ ἴπο Ρίί Ῥτορ νο]απιος. Τ]μα Ιατετ ἵπ Ῥατιίουίας, απ οχίταος Ίποιη ἔε ἳ 
ν/οτ]ά-Κπον/α νοκ οἱ Μαάαπιε ἆᾳ Βιαξ] οη πε Ετοποβ Ἐενο]μίομ, ἶ5 Ῥεγοπά αἰὶ ρταΐσε {οχ Ἡ 
ἴπες εκοε]]εποε Ῥοιμ οί 15 5ίγ]ε απἀἆ οἱ Ιί5 πια[τογ.᾽ 7 ΐηες. τι 

ΓΑ ΒΑΚΟΝΝΕ ΡΕ «ΤΑΙΕΙ.ΗΟΙ,ΦΤΕΙΝ. ΡΙΧ ΑΝ- 4 
Νας ΡἘΧΙ, Ιανκε ΠΠ. ΟΗΑΡΙΤΚΕΡ τ--Β. ἨΛΠΙἩ α Ῥϊορταρ]ίσα] 
Ὀ]κείο]Ἱ ο ἴμε Απίμοτ, α Φέ]εοίίοη οἱ Ῥοείΐσαὶ Ἐτασπιεηίς Ὦγ Μαάαπιε 4ε 
Φίαξ]5 Οοπίαπιροτασίες, απᾶ Νοίες ΗΙςιοτῖσα] απἆ ῬλΙ]ο]ορῖσα]. ὮΥ ἀὐδτανε 
ΜΛΑΒΡΡΟΝ απά . ΊΝ. ΕΚΟΤΗΕΚΟ, Μ.Α. ἸΚενίσεὰ απά επ]αιρεᾷ εἀίοη. αὐ, 

ΙΕΜΕΕΟΙΕΕ. ΕΚΕΡΕάἄΟΝΡΕ ΕΤ ΒΚύΝΕΗΑΟΌΤΊ. Α 
Τταρεάγ ἵπ Ἐϊνε Αοΐς. Ἐάῑιεά νι Νοίες, (επεα]ορίσα] απἁ (Ἡτοπο]ορίςσα] 
Τανίες, α Οτσα] Ιπίτοάποίίοη απἀ α Βϊορταρλίσα] Νοϊΐίσε. ὮΥγ ἄυδτανε 
ΜΑΦΦΟΝ. 25. Ἡ 

ΜΟΙΙΕΕΕ. 1Ε ΒΟῦύΚαΕΟΙ5 αΕΝΤΙΙΗΟΜΜΕ, Οοπιά- 
ἀῑε-Βα]]εί επ Οἶπα Αοΐος. (1τ67ο.) ΑΝ α Π{ε οἱ Μο]έτε απά τΑπιηιαἶσαὶ 
απ Ρ]ο]οβῖσα] Νοίες. ΄ΒΥ Βεν. ΔΑ, Ο. Ο1ΑΡΙΝ. Ἐενῖδεά Ἐάϊίίοηυ,. τς. 6. 

ΜΟΙΙ1ΙΕΕΕ. 18σοοιΕ ΡΕ ΕΕΜΜΕΣ. Εάῑιοά ννῖει Τη- 
(τοάποίίοη απά ἸΝοίες ΡΥ ἄΕΟΚΑΕ ΡΑΙΝΤΡΒΟΕΥ, Μ.Α. 29. 6. π 

Μι Θαϊπισδισγ”5 οἶεατ απά 5ομο]ατ]γ ποῖες αγα τίολ ἵπ Π]μσίταιίοη οί {πε να]ααδ]ε νά ενα πα 
νὶνίβες (εχεια] οοπιππιεπί απάἆ ογ]1οἶδπι.'----δαέάαγ Δευέρτυ. 

ΡΙΚΟΝ. ΙΑ ΜΕΤΚΟΜΑΝΙΕ, Α (Οοπεάγ, νψΙ α Ῥίο- 
ρταρ]ῖσαὶ Μεπιοῖτ, απά (ταπιπια(ἶσα], ΤΑ εοταΣΥ απά Ἡ]δίοσῖσα] Νοῖςς. ῬΥγ 
(ᾱ. ΜΑΦΘΟΝ. 345. 

ΦΑΙΝΤΕ-ΒΕΟΝΕ. Μ.ὈΑΚΕΤΌ (6ααβετῖες ἆα Ταπά!1, νοἱ.ΙΧ.). 
ΑΛΕν Ῥϊοσταρ]ίσα] ΘΚείο]Ἡ οἱ (πε Απίμος, απά Νοίες ΡΠ]ο]ορίσαὶ απά Η]ςίο- 
τῖσα]. Ὦγ («ὐδτΑνε ΜΑΡΦΟΝ. 259. 

ΦΑΙΝΤΙΝΕ. ΙΔ ΡΙΟΟΙΟΙΑ. ΤΠοε Τεχί, νε Ιπίτοάας- 
ἄοη, Νοίες απά ΜαΡ, ὮΥ Ἐεν. Α. Ο. ΟΙ1ΑΡΙΝ. 5. 

«(ΕΙΡΕ ανν ΙΕαοῦνΕε. ΒΑΤΑΙΙΙΕ ΡΕ ΏΔΑΜΕς. 
Ἐάϊιεά ὮΥγ Ἐεν. Π. Α. Βύτῃ, Μ.Α. 5. 

/ομµάσμ: ϐ. 7. 61 4ν ὃ' ΦΟΝΣ, (α)ὀγέάςε 7η ἑυεγο(ν εις ἨἩαγεβσιεσε, 
ἄπνε ήαγία /αμς. 

 ὁσλρλὰὰ 
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6ΚΙΡΕ. ΙΕ ΝΕΚΕΕ ΡἘΕΑΌΟΌ. η α Βϊοσταρηίσαὶ 
Μειποῖς, απά ταπηπια(ἶσα], Τ{εγατγ απἀ Η]ςίοτίσα] Νοίες. ἘΥ 6. 691 ΡΕΟΚ, 
Μ.Α. ας. 

""Ίεπιαν ὃε παιῖοπα] ρτε]ιάϊσς, Ὀμί να οοηρίάες Ελὶς εάῑίοη {ατ 5αρετῖος {ο ΑΠΥ οί ἴλε 5εγῖες 
νη]ο]ι Ἠϊεμετίο Ἱανε Ῥδεῃ οά[ιεά εχο]ιςῖνε]υ ὮΥ {οτείφηει». Μτ (0ο]δεοκ 5εεπις Ῥείίεγ {ο απάεχ- 

Όνε γναπῖς απά ἀἰ[βου]ῆες οΓ απ Ἐπρ]ϊςη Ῥογ. Πε εἰγπιο]ορίοα] ποίες εερεοῖα]]ν ατα αἁπῃί- 
ταυ]ε,.,.. Της Πϊδιοτῖσα] ποίῖες απἀ Ιπιχοάμοίῖοι αγε α Ρίεσς οἱ {οχοισ] Ποπεςί ν/ογ].”'--- ολα ζ 
ο Εαοσέίου. 

ΦΕΡΑΙΝΕ,. ΙΕ ΡΗΙΟΞΟΡΗΕ 5ΑΝ5 ΙΕ ΦΑΝΟΙΚ. 
' ο ο]]σα ψη(Ἡ Νοίες ὮΥγ Ἐεν. Ἡ. Α. Βύ], Μ.Α., Ιαΐε Μαρίετ αἱ Ἰλε]Πηρίοῃ 
: οἶ]εσο. 25. 
ΤΗΙΕΚΕΥ. ΤΕΤΤΚΕΣΣΌΟΚΙ ΗΙΞ5ΤΟΙΚΕΡΕΕΚΑΝΟΕ, 

(ΧΤΠ.- ΧΧΙΝ.). Ἑγ ἀὐ5ΤΑνΕ ΜΑΒΡΟΝ, Β.Α. απά (. Ἡ. ΈΚοΤΗΕΚΟ, Μ.Α. 
ΜΗ Μαρ. ας. 64. 

ΤΗΙΕΚΕΥ. ΚΕΟΙΤς ΡΕ5 ΤΕΜΙΡΣ5 ΜΕΚΟΝΙΝαΙΕΝΣ 
Ι-- ΠΠ. Ἐάιιεᾶ Ὦγ ὔ5τΑνεΕ ΜΑΡΘΟΝ, Β.Α. ὈὉπίν. αα]]ο., απἆ Α. Ἐ. ἘοΡΕς, 
Μ.Α. Πλ Μαρ. 25. 

ΥΠΙΕΜΑΙΝ ΓἈσσλαῖς, ου1Ε»5 ακεςς 0 ΧΥΣ. 
ΦΙΓΟΙ,Ε, Νοανεῖ]ε Ἠ[ριοτίας, νε α Ῥϊορταρλίσα] Ῥκείο] οΓίἩε Απίμος, 
α Φο]οοίίοπ οἱ Ῥοσπης οἩ «ωρθεσε, απἀά Νοίες ΗΙδίοτίσα] απἁ ῬΗ]ο]ορίῖσα]. 
ἙὮγ ὔ5τΑνΕ ΜΑΣΦΟΝ, Β.Α. 25. 

ΝΟΙΤΑΙΕΕ, ΗΙΞ5ΤΟΙΕΕΡΟ ΞΙΕΟΙΕ ΡΕ ΙΟΟΙΞΣΧΙΝ. 
Ῥατί 1. (παρ. Ι.---ΧΙΠΙ. Ἐαιιεά νι Νοιες Ῥμ]]ο]ορίοα] απἁ Η]δίοτῖσα], 
Ῥιορταρ]ίσαὶ απά (εορταρβίσα] Τπάϊοες, είο. Ὦγ (. ΜΑδ5ΟΝ, Β.Α. Ὀπίν. 
ο, απά ᾱ. Ἠ. ῬκοΤΗΕΚΟ, Μ.Δ., Εε[]ονν οἱ ΓΚΙπρ)ς Οο[]ερε, 6απιζτίάσο. 
346. 

αι Π. παρ». ΧΙΝ.- ΧΧΙΝΥ. ἸλΙάν Τῆτεε Μαρς 
οΓ ἴπε Ῥετίοά, ὮΥ ἴἶνε σαπιε Ἐάῑίοις. 325. 64). 

Ῥατί ΤΠ. παρ. ΧΧΥ, {ο {πε επ. ὮΥ ἴἶε 5απιε 
Ἐάϊίοις. 35. 6. 

ΧΑΝΙΕΕΚ ΡΕ ΜΑΙΞΤΕΕ. ΙΑ ΙΕύΝΕ ΦΙΒΕΕΙΕΝΝΕ. 
ΤΕ ΙΠΕΡΚΕῦΧ ΡΕ ΤΑ ΟΙΤΗ Ρ)ΑΟΘΤΕ. ΥΠ Βϊορταρ]ηίσαὶ Νοΐῖςα, 
Οπβςσα] Αρρτεοίαίίοη5, απά Νοίε». ΒΥ α. ΜΑΒΡΟΝ, Β.Α 1 

Ιν. αΕΗΜῥἷΜΑΝ. 
ΒΑΙΙΑΗΟ5 ΟΝ αΕΚΜΑΝ ΗΙΞΤΟΕΥ. Αιταηπρεά απά 

Απποίϊαιεά Ὦγν Ν. ἸΑοκΕξ, ΡΗ. Ὀ., Ἰαΐε Ῥτοίερκοι αἱ ἴπε ]οναππειπι, 
Ἡαπιριτρ. 35. 

ἔεΤι οαττῖες τε τεαάεγ .υ ΓἩτοιϱ] 5οπις ΟΕ (πα πηοδέ Ἱπιρογίαηί Ιποϊάεηί5 οοππεοίεά ν(Ἡ 
επε (ετπιαα τασε απά παπηε, ἴτοπι (με Ιπναδίον οἱ Ἱ{α]γ Ὦγ (με Ψἱθϊσοίμς απάετ ἐΠεῖχ Κίπς Α]αής, 
ἄοννα ἴο ἴπε Έχαποο-Οετπιαή Ἠ]ατ απά (ο Ιηκια]]αίῖοη ο{ λα ρτοσεηί Ἐπιρετος. Πε ποῖες 5αΡΡΙΥ 
νεσΥ νεῖ] εἶνε οοππεσξίης Ππ]κς Ὀείννεεη εἶιε 5μοοεςδῖνε ρετῖοάς, απά εχΗΙδίέ ἵπ 185 νατίοις ρηαςες ο{ 
ως δν. απά Ῥτορτεςς, ος {πε τενειςε, ἴ]ε ναδε υαπνἰε]άγ τηαςς ννλίο οοη5Εξαίες πιοάσγα 66Υπιαηγ.” 

ΡΕΚΕΡΙΧ. ΡΟςΤΟΝ ΊΕΘΡΡΕ. ΙΤ ιαδιρίε] ἵπ ϱΙπΓ Αιί- 
2ἴσεῃ. Ἐδῑιεᾶ νι Νοίες ΡΥ ΚΑΙ, ΗΕΚΜΑΝΝ ΒΚΕΟΙ, Μ.Α. ας, 

ΕΚΕΥΤΑα. ΡΕ. «ΤΑΑΤ ΕΚΙΕΡΕΙΟΗΣς Ῥες ακο- 
ΕΝ. Πιν Νοε. ὮΥ ΤΙ ΗΕΙΜ ἨΑονΝΕΚ, ΡΗ.Ὀ. 39. 

αΕΚΜΑΝ ΡΑΕςΤΥΙΙς ΡΟΕΤΕΥ. Αιταηρεά απἆ Αππο- 
ἴαιεὰ ὮΥ (λε 6απιε Ἐάῑίοτ. 35. 

Θρείθε Απαθεπίαβτο, (17490---175ο) ἀαΟΕΤΗΕ’5 ΒΟΥ- 
ἨΗΟΟΡ: Ρεῖης (πε Ἐϊῑτί Τητεε Ῥοοχκς οἱ 5 ΑιίοβίορταρἩγ. Αιταπρεᾶ 
απά Αηποίαίεά ὮΥ {Ἡε 5απ1ε Ἐαάῑίος. 259. 

αΟΕΤΗΕΣ ΠΕΚΜΑΝΝ ΑΝΡ ΡΟΕΚΟΤΗΕΑ. Ἠι 
απ Ιπίτοάμοίίοη απά Νοίες. ΒΥ (ο 5αππε Εάῑίοι. Ἐενίδεά εἀϊἰῆοπ ῬΥ ]. ΊΝ. 
ΟΑΕΤΜΕΙΙ, Μ.Α. 4. 6, 

““Τμε ποῖες ατα απιοηρ λε Ῥεδι (αίξ νε Κπον, υγ] έλα τεδεγναῖοπ επαί ΙΠεΥ ατε οΓἵεπ {οο 
αδιπάααῖ.”'---4οπάεμι}. 

Γομάσμ: 6. 7. 61Υ δ- ΦΟΝ, (αιόγίάσε ζημέυεγφίν Όγευς Ἠαγεοίισε, 
νε αγία /α16. 
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αὐτ2ΖΚκον). 2οΟΡΕ ΝΟ ΘΕΟΕΗΝΕΚΤ,  ωομία ἴπ 
ΠἱπΓ ΑιῤΙσεη νοηῦ. ΊΝΙ] α Βϊορταρλίσα] απά Ἠ1διοσίσα] Ππίτοάνο(ἴομ, ΕΠΡΙΙΡΗ 
Νοίες, απά απ Ἰπάεχ. ὮΥ ἩΗ. ]. ΟΙΦΤΕΝΗΟΙΜΕ, Β.Α. (Τ,οπά.). 35. 6. 

{«Ύγε ατε ρ]αά ἴο Ῥε αΏίε {ο ποεῖσε α σατε[α] εἀ[είοη οἱ Κ. Ομιζκον” απημδίπς οοιπεάγ 
έΖορΓ απάἀ Ῥομννετι’ ὃν Μι ἩΗ. Ἱ. οἰωαρλρίκμο εκ Τπεςε ποίες ατε αρθυπάαπί απἀ οοπιαῖη 
Γ6ΓεΓεΠῃοες {ο δίαπάατά σταπηπια(ἶσα] ννοτ]ςς.᾽.----4 οσα 

ΗΔΌΕΕ. ΌΑ»5 ΒΙΠΕ) ΡΕ» ΚΑΙςΕΚς, Ἐάῑιοά Ὦγ ΚΑκΙ, 
ἨΠΕΚΜΑΝΝ ΒΚΕΟΙ, Μ.Δ., ΡΙΗ.Ὦ. 385. 

ΠΑΟΕΕ. ΡΑ»5 ΝΙκΤΗςΗΆυς ΙΜ ΘΡΕΡΞΑΚΕΤ. Ἐαάνεά 
ΡΥ ος ΡΟΗΙΙΟΤΤΜΑΝΝ, ΡΗ. ὮὈ., Ιαΐο Αδθϊδίαπί Μασίετ αἲ Ὀρρίηρβανν Ῥε]μοο]. 
35. 6: 

ΗΑΌΕΕ. ΡΙΕ ΚΔΕΑΝΥΑΝΕ,. Ἐάῑιεά νι Νοίες Ῥν Α. 
ΘΟΗΙΙΟΤΤΜΑΝΝ, ΡΠ. Ὁ. 5. 61. 

ΙΜΜΕΕΜΑΝΝ. ο ΟΒΕΚΗΟΕ. Α Ταιε οἱ ἸλΜοεςί- 
Ῥ]α]ίαη Τή{ε. 1 α ΤΗ{ε οἱ ΤπΙππείππαηη απά Ἐπρ]ςη Νοίες, Ὦγ ΑΗ ΗΕΙΜ 
ἸΝΜΛΟΝΕΕ, ΡΠ.Ὀ., Ιαΐο Ῥτοίεδεοι αἱ ἴ]ιε ]οπαππειπ, Παπιρατς. 3. 

ΚΟΠΙΚΑΙΡςΗ. 3Φαν λαῦτ 1δΙ1(ΤΗΕ ΥΕΑΚ 1813). ΛΙΝ 
Επρ]ςἩ ἸΝοῖε. Ῥγ Ἰλ). ΤΑαςΝΕΚ. 29. 

1.Ε52Ινα ΑΝΡΟ αΕΙΙΕΡΒΤ  ΘΕΙΓΕΟΤΕΡ ΕΑΡΕ». 
Ἐάτιεά νίἩ Νοίες Ὦν Και, ΠεκμΑανν ΒΚκΕεῦ, Μ.Α., Τεοίατετῖπ ετπιαπ 
αἴ (με ὈπίνεγςΙ(γ ο{ Οαπιυτιάσε. 25. 

ΟΜΕΝΡΕΙΘΘΟΗΝΣ5ΙΕΤΤΕΕΣ. Θε]εοίίοπ5 ποπ. Ἑαάεά 
ὮΥ ΤΑΜΕΣ ΦΙΜΕ, Μ.Α. 35. 

ΚΑΙΜΕΝ. Φα αᾖΠε Ατοιμίρ (ΤΗΕ,  ΕΙΡΣΤ 6Κ0ΞΑΡΕ). 
Οοπάεηςεά {Τοπι (πε Απίλμοτ”ς “Ἠ]ςίοτγ ο{ (πε Ἠοπεησίαι{επ’, η α Η[ε οί 
ΤΑύΜΕΚ, (νο Ρἶαης απἀ Εηρ]ςΗα Νοίε. ΒΥ Ν. Ἀβανεκ. 25. 

«εΟετίαϊπ]γ πο πιοτε ἱπίεγεκίίπςσ Ῥοοκ οομ]ά Ὦε πιαάε (πα 5αρ]εοι ος εχαπιἰπαίῖοης. ΤΠε 5ἴοτν 
ι ώμ Ἰχδι Οχδαάε Ἰας 4η μπάγίηρ Ιπίεχγεςτ, ΤΠε ποῖες ατε, οη ἴπε γγ]οῖε, ϱοοά.”---ᾱ αμεαἑ{ολιαζ 

ΚΙΕΗΙ. ου τόΟυἑΚαΕσςΟΗΙΟςΗΤΙΙΟΗΕ ΝΟΝΕΙΤΕΝ. 
Λι Οταπιπια(ῖσα], ῬΠ]ο]οσίσα], απἀ ἨἩΗΙςίοτίσαί : ο απᾶ α ο σκαμέας 

ο ΤηάεΣ, ὮΥγ Η. Π. ΟΙ ΦΤΕΝΗΟΙΙΜΕ, Β.Α. (1 οπά.). 

ὑηΤ,ΑΝΟ. ΕΚΝΣΤ, ΗΕΕΡΖΟαΝΥΟΝ ς«ΙΠΝΑΒΕΝ. ΥΕ] 
Ιπίτοάιοίίοη απἀά ἨΝοίε. ὮὮΥν Ἡ. ΙΤ. ΝΟΙΡΤΕΝΗΟΙΜΕ, Β.Α. (1 οπά.), 
1,8είατες ἵπ ΕεΓΠΩΠ αἱ Νενημαπι Οοἱερε, (6απιυτίάσε. 20. όώ. 

γ. ΕΝΑΙ 18Η. 

ΑΝΟΙΕΝΤ ΡΗΙΠΙ.ΟΡΟΡΗΥ. Α ΚΕΤΟΗ ΟΕ, ΕΚΟΜ ̓ 
ΤΗΑΙΕΣ ΤΟ ΟΙΟΕΚΟ, Ὦγ Το5δΕΡΗ Ἑ. ΜΑΥΟΚ, Μ.Α. ϱ.. 66. 

“«Ῥτοίοβεος Μαγος οοπ!τίρηῖες το {λε Ρί Ῥτεςς Ῥεγίες 4 ΦΑείος οί  Ἀβνν) ΒΛζοκοβᾖγ ἵπ 
ψνλῖςοῇ Ἶε Ίας επάθανοιτεὰ ἴο Εῖνε α Ρεπετα] νίεν οί {με ρ)]ονορηίσαἱ «Υδίεπις ΠΠ]αειταϊεά Ὦγ εἶνε 
πεηῖα» οί {πε πιαρίεσς οἱ πιεϊαρηγείσαὶ απά εἰλίσα] φοΐεπος οπι Έμα]ες το (Ἴσετο. ἴπ (λε οοµσθε 
ο{ ῖς 9Κετοσ]ι Ἶε {α]κες οοσαδίοἩ {ο σἶνε οοποίδε απα]γςες οἱ Ρ]αϊο’5 Εερυδ]ῖς, απἀ ο{ {λε Είος απά 
Ῥο]ος οἱ Αγὶσίοί]ε; α μὴ αὐφιγαοίς νν!]] ὃς {ο 5οπ1ε γδαάετς πο {με ]εαςί δεί] ροχιίοης ο 
ελα Ῥοοίς.””---Τὰε ζμαγαέ 

ΑΒΙΞΤΟΤΙ.Ε.. “ΟυΤΙΙΝΕΞΟΕΤΗΕ ΡΗΠΙΟΦΟΡΗΥΟΕ. 
Οοπιρί]εά Ὦγ ἘΡΝΙΝ ΜΑΙΗΙΑΟΕ, Μ.Α., 1... (5: Απάτενις), Ἰαΐε Ἐε]]ονν 
οἱ /οτορρίει 6οεσε, Οχίοτά. Τη]τά Εάῑίου Ἐπ]αιρεά. 45. 64 

6Α Ἰπάϊοίοις φε]εοιῖοπ οἱ ολαγαοιειῖςεῖοα Ῥαδδαβε». ατταπρεά ἵπ Ραταρταρῃης, εαοῖ ΟΓ νη]οῖι ἶς 
Ρτεοεάεά Ὁγ α πιαςιετ]γ απά Ρεγρρίοιους Ἐπρ]ϊςα απαἱγοῖς.᾽'---ὂ οσέκ2ά2ε. 

ἑεΟἶνες ἵπ α οοπιρατατῖνε]γ ππια]] οοπιρᾶ55 α ΥεχΥγ Ρόοᾷ 5ΚειοὮ οἱ Ατὶςιο(]ε΄ς (εασΏίηᾳ.᾽ δα ξ. 
Λευζστυ. 

ΒΑΟΟΝ’5 ΗΙΞΤΟΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΚΕΙαΝ ΟΕ ΚΙνα 
ἨΗΕΝΕΥ ΥΠ. Πιν Νοιες Ὦν (πε εν. ]. ΒΑΊΝ5ΟΝ Τ ύΜΑΥ, Ὦ.Ὀ. 35. 

ΟΟΙΝΙΕΥ’”5 ΕΞΞΘΑΥΣ. ΛΙ Ιπίτοάμοίίοη απά Νοΐε». Ἑγ 
τς ἄνε Ἐεν. Τ. ἘΑΝΥΣΟΝ 1/0ΜΒΥ, ὮΤ.Ὀ., Νοχηϊδίαη΄ ΏΓΟ[ΕΡΦΟΓ ΟΕ ΡινιπΙ(γ; Ἐε]]ου 

οί δί Οαἴλατίπε΄5 «ο]]ερε. 5. 

/ομµάση: 6. 7. 6Ε4ν δ» 50Ν5, (ζαιὐγίήσε η ζυεγςίέν Ῥγεος Ἡαγελοιίσε, 
νε {αγία απο, 
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αΕΟάἄΚΑΡΗΥ, ΕΙΕΜΕΝΤΑΚΥ Ο6ΟΜΜΕΚΟΙΑΙ, Α 
-.Ῥκείο] οἱ ἴ]ε ϱοπιπιοςείες απά ἴἶα Οομπίτίες οἱ ἴο Ἰλοτιά. ἙΥγ Η. Κ. 
ΜΙΙ,, Ξο.Ὀ., Ε.Κ. 5.Ε.., Πεοίατετ ον Οοπιπιετοῖα] (εορταρΏγ ἵη ἵνα Ἠετοί- 
χΝαιί Όο]ϊορο, Εάϊπρυτς: ἂν ας, 

ΜΟΚΕ’5 6 ΗΙςΤΟΝΥ ΟΕ ΚΙΝα ΚΙΟςΠΑΚΕΟ 111. Ἐαίσεά 
νη(ἡ Νοίες, (1]οδεαγγ απά Ιπάοκ οἱ Ναππο. ΒΥ ]. ΚΑΝΝΦΟΝ Τ0ΜΒΥ, Ὀ.Ὀ. 
{ο νη]ο]ι ἶς αἆφεὰ λε οοπο]αδίου οἱ ἴ]να Ἠ[ρίοςΥ οί Κίπρ Εἰσλατά ΤΠ. α5 βῖνεῃ 
ἵη (λε οοπ(πιαίίοη οἵ Ηατάγησ’ς ΟἨτοπίο]ε, 1,οπάσἩ, 1543. 30. 6. 

ΜΟΚΕ” ΟΤΟΡΙΑ. Πιν Νοιες Ὦγ {πε Ἰεν. ]. ΚΑΝΡΟΝ 
1/0ΜΕΥ, Ὀ.Ὀ. 35. 6. 

ο ε1εννας οτἱρῖπα]]ν ντε ἵπ Τ,αῖπ απάἁ ἄοες ποῖ βπά α ρ]αςε οη ογάίπασγ Ῥοοκεμεῖνες. Α.νετγ 
ηα5 τλετείογε Ῥεεπ οοπ{ειτεά οἨ (πε πεπεταὶ Ἐπρ]ϊη τεαάετ Ὦγ Τα πιαπασεις οἱ ἴηε 

ἐέ Ῥγεςς δορέες, ἵπ ἴ]ε ἴδειια οί α οοπνοπίεηῖ λτ]ε νο]πῃε ΟΓ ἠΤονε᾿ς ζ7{οβία ποῖ ἵπ τἷνε οτἰρῖπα] 
Ἰμαίη, Όαε ἵπ νο αιιαϊπί Εοηέος 1 απολαέίον {Λεγεφ/ 2παάε ὄν Δαβλε Κούγπσοη, ννη]ο αάὰς α 
Ηπσιίκεῖς Ἰπίετεςι {ο τηε ἱπιγιησίς πιαγίῖτ οί ἴἶα ννοτ]ς. . ΑΙ ες ας Ῥεεῃ εἀϊτεά ἵπ α πιοδίῖ οΟπι- 
Ρἰεῖε απά εοΠο]ατ]γ Γαςμίοι Ὦγ Ῥτ ]. Ἐ. Ταππῦγ, πε Νοεεϊςίαπ. Ῥχο[εςςος οί Ὠ]νΙπΙεγ, ννλοδε παπιε 
αἱοπε ἶς α 5ι/πο]εηῖ ννατταηῖ {ος Ἶῖς αοοιταογ. 1 ἶδ α τεαὶ αἀάἰτίοι ἴο τε πιοάετη 5ἴοε] οί εἰαρδῖσα] 
Επρίϊη Πεεγαζαγε. '----μαραἑα.ε. 

ΤΗΕ ΤΙΝΟ ΝΟΡΙΕ ΚΙΝΞΜΕΝ, οεἀϊεά νε Ιπίτο- 
ἀπείῖοηπ απά Νοίες ΡΥ ἴπε Ἐεν. Ῥτο[εσος ΘΚΕΑΤ, Τ14.Ὀ., (οτπιετ]γ Εε]]ονν 
οἳ Οληὶκς Γο]ερε, (απιρτίάρε. 35. 6. 

Τηϊς εἀῑτῖοη οἱ α ρίαγ εἶναί ἵ5 ννε]] ννοτίἩ 5ιμάγ, {ο πἹοΓε ΤΕΑΣΟΠ5 ἴαπ ΟΠΕ, Ὦγ 5ο οαγεΓι] α 
φοπο]αγας Με ῬΚοαι, ἀεδεγνες α Ἠεαγίγ ννεἰοοπιθ.----4 ἐλειώιε2. 

««Μτ Όκεαί ἶ5 α οοηροϊεηίέίοις εἀΐτος, απἀἁ Ίας Ι6[ί πο ἀἰβοιμ]εγ αποχρ]αϊπεςά.᾽'--Γέπες. 

γι. ΕΡΟΟΑΤΙΟΝΑΙ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 

(ΟΜΕΝΙΠΓΣ. ΙΤΟΗΝ ΑΜΟΡΒ, ΒΙΕΠΟΡ οἱ ἴπο Μοτανίαης. ἨΗῖς 
14{ε απά Ἐάισαίίοπα] Ἠ/ου]ςς, ὮΥ 5. 8. ΤΑΌΚΙΕ, Μ.Α., Ε.Ε.5.Ε., Ῥτο[ερεοι οί 
πε Ἰηδιίπίες απἁ Ἠίσίοιγ οἱ Ἑάασαίίου ἵπ ἴπε Ὀ πινειδΙίγ οί Εαάϊπραχσὴ. 
εν ἘάῑίοἨ, τενῖδεά. 4». 64 

ΕΡΟςΑΤΙΟΝ. ΤΗΡΕΕ ΙΕΟΤΟΕΡΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΡΚΑΕ(- 
ΤΙςΕ ΟΕ. 1. Οµ Ματ]ΐπα, Ὦγ Ἡ. ΊΝ. Ἐνε, Μ.Α. ΤΠ. Οπ θάήπια]ας, Ὁγ 
Δ. ΡΙΡΟΝΙΟΚ, Μ.Α. ΤΙ. Οµ ἴνε Τεασλμίηρ οἱ Τα ῖη Ψεγςε (οπιροδίίοη, ὮΥ 
Ε. Α. ΑΒΒΟΤΤ, Γ.Ὀ. ο. 

ΤΟΕΟΚΕ ΟΝ ΕΡΟΟΑΤΙΟΝ. Μι Ππίτοάιοίίοη απά Νοέες 
ὮΥ νε Κεν. Ἐ. Ἡ. Φσιοκ, Μ.Α. 4-. 66. 

'"Ἕπε ννοτῖς Ὀείοτε 5 Ίεανες ποϊλῖπς {ο Ὦὰ ἀεσῖγεά. Τε ϊ5 ο{ οοπνεπ]επί Ἔογπι αὐά ικομαλίο 
Ρτΐσοε, αοουτατε]γ Ρεϊπίεὰ, απά αοοοπιραπ]εὰ Ὦγ ποῖες ΨΜϊομ- ατα αἀπήταρ]ε. Έπετε ἶ5 πο ἴεασ]λετ 
ἴοο γοιΠς ἴο βπά τὶς - Ἰμίετεδείης; ἴπετε ἶ5 πο ἵεασλεχ ἴοο οἱά το απά 1 Ρρτοβιαῦ]ε.”---Ί4ε 
ὡ ελοοί Αζζεέύμ, ΆΤετυ Υι 

ΜΙΙ.ΤΟΝ’5 ΤΚΑΟΤΑΤΕ ΟΝ ΕΡΟΟΑΤΙΟΝ. Α {ας- 
αἰπηί]ο τορεϊηί [χοπη (Ἡο Ἐάϊίοπ οἱ 1673. Ἐάῑιεα, γη Ιπιτοᾶμείίοι απά 
Νοίες, Ὦγ Ο56Ακ Βκοννίινα, Μ.Α. 25. 

ΙΑ χερείπε οἱ ΜΙ]ιοπ)ς {απιους Ἰείτετ {ο Μαφίες Φαπιπο] Ἠαγῦ γνας α ἀθεϊάεταίαπη, 
απά νε ατε ρταϊε[α] {ο Μτ ῬΒτονπίης {ος Π]5 εἰεσαπί απά 5ελο]ατ]γ εἀ]είοη, ἴο ΝΠΙΟΗ 1 5 Ῥγεβχεά τα 
ν--εὐτο των Ζόειωπό οἵ ἴἶε νγοτ]κ ρίνεῃ ἵπ Πΐς 'Ἠϊριοτγ οί Εάνσαβοπαίὶ Τμεοτίες., "ο οιέαζ ο 

έοα {1ο2ε. 

ΜΟΡΕΕΝ ΙΙ ΑΝαῦΌΑαΕ5. ΙΕΟΤΟΕΕΣ ΟΝ ΤΗΕ 
ΤΕΑΟΗΙΝα ΟΕ, ἀε[νετεά ἵπ {πα Ὀπίνειεϊίγ οἱ Οαπιυτίάσε ἵπ (πε Τεηί 
Τετπα, 1887. ΕΥ Ο. ΟΟΙΒΕΟΚ, Μ.Α., Αφθϊσίαπί Μασίετ ο{ Ηαιτον/ Βομοο]. 25. 

ΟΝ «τνυτυς. Α. Τιεοίυτο ἀο]ίνοιοά {οι ἔπο Τεασ]εις' 
Τταϊπίηρ Ῥγπάϊσαίε αἲ Οαπιρτϊάσε, Μαγ 1882, Ὀγ Α. ΘΙΡάΨΜΙΟΚ, Μ.Α. ασ. 

ΤΕΑΟΗ ΕΚ. αΕΝΕΚΑΙ,ΔΑΙΜ5 ΟΕ ΤΗΕ, ΑΝΕΟ ΕΟΚΜ 
ΜΑΝΑΟΕΜΕΝ Τ. ἜΤνο Τεοίατες ἀε]νετεά ἵη (πε Ὀαϊγετοῖγ οί ζαπιυτιάσε 
1η ἴπε Τεπί Τετπι, 1883, Ὦγ Ατολάθασοη ΕΑΚΚΑΚΕ, Τ.Ὀ., απἀ Τ. Β. ῬοοίΕ, 
Ῥ.Ὀ. Ηεαά Μαςίετ οἵ Ῥεά(οτά Μοάετα Θολοοὶ. 15. όα. 

ΤΕΑςΗΙΝα. ΤΗΕΟΚΥ ΑΝΕΟ ΡΚΑΕΟΤΙΟΕ ΟΕ. ΒΥ σε 
Ἐεν. ἘΡιΑακῦ ΤηΗκινα, Μ.Α., Ιαΐε Ἠεαά Μαξίετ οἵ Ὀρρίηρίαπι Θο]οοὶ 
απά Εε]]ον; οἱ Κἰπρ) Οοἶ]ερο, θαπιρείάρο. Νεν ΕάῑΙῑοη. ας. 64. 

""ΑπΥ αἴτεπιρί [ο πιππατίζα {πε οοπῖεπῖς ΟΓ Ώνα νοίαπιε νοι]ά {αἰ] {ο ρίνε ος τεαάεις α 
ἔασίε οἱ ἴἶπε ρ]εαριτε ἴ]αί ἵτ5 Ρεγιςα] Ἰας ρίνεη μ5.---Σοιαζ ο Εαποσέΐσε. 

[0116 Ιοἱήιες αγε ἐπ /εβαγα{{οη.] 

7ομάσε: 7. 614Υ ὅ- 50Ν5, (αιὐγίάσε η νερο "γε ἩΗαγελοιοε, 
νε {αγία Γαπε. 



Φπίθειθίω οἳ σαπιθιίησε, 

1060ΑΙ, ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝΡΒ, 
Ἐχαπιϊηα[ἰοη ῬαρθίΒ, {οι νατῖους Υεατς5, πλ ἴἩε ᾖεσιζαζέσης [ο {λε 

2καβῤιαέζζοη. ΤΏΕεΠΙΥ ὄνο. 29. 6αςἩ, οἵ ὮΥ Ρον 25, 24, 

1855 Τ,5{5, {οι νατῖοις ΥεαΙ5, Βοὺς 15., τίς 6, 

Απηπα] Ἑεθροτίβ οἱ ἴπο Βγπά]σαίθ, νι θαρρ]επιεηίατγ Ταρ]ες 5πονίης 
εινα 5σοε5ς απά {αἴ]ατο οἱ (πε (απάϊάαίες. 25, εαςἩ, ὮΥ Ῥοί 25. 34. 

ἨΙάΗΕΒ Τ00ΑΙ, ἘΣΑΜΙΝΑΤΙΟΝΡ, 
ΕχαπηΙπαΡΙΟΏ Ῥαρθβ {ΟΥ τατἰοἈβ 786815, {ο τυλίεᾳ αγε αααρα {λε Ίεσιε- 

ζα1ΐολς 707 {λε Γπαηἠαίίοη. ὮΏΕΠΙΥ ὀνο. 25. Ε86Ἡ, ὈΥ Ῥορί 25. 241. 

Οἶα55 Τή5ἱ5, {ος νατῖοις Ύθαί5. 15. εαοἩ. ΒΥ Ῥοί 15. 24. 
Ἠεροτίς οἱ {19 ΒΥπάϊοαῦθ. ὮΏεπιγ Όνο. 1Ιδ., ΡΥ Ῥοβί 15. 24. 

100ΑΙ, ΤΕΟΤΌΒΕΡ ΡΘΥΝΡΙΟΑΤΕ, 
0αἱεπάαΥ {οΥ ἴ]ιο 76815 1875-80. Έεαρ. 8νο. οοίή. 25.: {οτ1880-- 61. τὸ. 

ΤΕΑΟΗΕΒΡΘ ΤΒΑΙΝΙΝά ΡΥΝΡΙΟΑΤΕ. 
ἘχκατηΙπα{ΙΟΠ ῬαΡθΙΦ {ΟΥ γαγῖοἈβ Υ88ΓΕ, {ο τυλέοᾷ αγε αααεά {λε Γέσµ- 

ζαέΐσλς 70 {πε Ἐλα)ήηαίίομ. ὮΏεπιγ ὄνο. 6, ὮΥ Ῥο5ί Τα. 

6ΑΜΒΕΒΙΡΑΕ ὉΝΙΝΕΒΘΙΤΗΥ ΕΒΕΡΟΒΤΕΒ. 
ιζήἱκλε ὂν «4Λογ14γ. 

(οπίαϊηίησ αἲ] (πε ΟβιοίαΙ Νοΐίίσοες οἱ {πο Ὀπίνειδίίγ, Ἑεροτίς οί 
Γἱδοιςδδίοπ5 Ιπ (πα Φολμοοί5, απἆ Ῥτοσεεάίπσς οἱ {πε (απιρτϊᾶσε 
ΡΠΙοδορ]ίσα], Απζημσατίαη απά Ῥλο]ορῖσα] Θοείείίε5. 344. πεε]]γ. 

6ΑΜΒΒΙΡάΕΒ ὉΌΝΙΥΕΒΡΙΤΥ ἘΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΡΑΡΕΒΡ. 
ΤΈπεςε Ῥαρεις ατε ριβ]5πεά ἴπ οοσαςίοηα] πΊπΡετς ενετγ Τετπῃ, απά ἵῃ 

νο]αηππες {ο {Πε Αοαάειπηϊῖσα] γθα. 

οι, Χν. Ῥατίς 21 ἴ0 43. ῬΑΡΕΕΣ {ο {πε Ύεατ 198ς---δ6, 155. εἰοίῇ. 
Υοι,. Χν]. ” 44 ἵο 65. - . 1986--- 87, 155. εἶοίᾖ. 
οι. ΧΝΙΠ. . ό5ιο δ6. - ύ 1987---δδ, 150. ο]οίή. 

Οχίοτά απά θαπιρτίάσο βολοοῖδ ἘχαπιΙπαβίοης. 
Ῥαβθίς 5θί ἵη {πε Ἐχαπιϊπαίίοη {οΥ ΟογβσαΐθΒ, ζ11γ, 18868. 25. 6 
60 οἳ Οαπᾷ]άαΐθβ πο οΏίαϊποᾶ Οογήβοαῦθς αἲ πο Ἑχαπϊπαίίοῃ 

Ἰε]ά 1η 1888: απἀ οαρρ]επιεπίατγ Ταῦ]ες. : 

Ἠερτα]αίίοης οἱ {119 Βοαγᾶ {ο 18689, οὐ 
Ῥερτ]αίίοηβ {0Υ {116 Οοπιπιθτοῖα] Οογζβοαίο, 18869. 3 
Βεροτῦ οἱ ἴπο Ῥοαγά {οΥ {19 θα επάἶπρ Οοὔ. 91, 18868. 15. 

Φ{ιιᾶϊθ5 {οι {πο ἸΜοτρ]ο]ορ]οα] Ἰαβοταίοτγ ἵπ ἴ]ο Ὁπί- 
νεγςΙίγ οί Οαπιρτϊάρε. Ἐκιίεά Ὦν ΑΡΑΜ ΡΕΡΩΜΙΟΚ, Μ.Α., Ἐε]]οηυ απά 
1,εοείαταε οἱ Γεϊπϊίγ «ο1ερε, Οαπιυτίάσε. Ὑο]. 11. Ῥατί]. Ἐογα] 8νο. του, 
γο]. ΤΙ. Ῥατί ΤΠ. 75. 6. Ὑοι. 111. Ῥατί 1. Ἰ5. 6ζ. Νο. ΤΠ. Ῥατί ΤΙ. 7ο. 6, 
ο]. ΙΝΥ. Ρατί 1. 125. 6. οι. ΙΥ. Ρατ ΠΠ. το». 

Ἡοπῦοπ: ο. Ι. ΟΙΙΑΥ Ανυ 980Ν5, 
ΟΔΜΒΕΙΡΟΕ ὉΌΝΙΥΕΕΡΙΤΥ ΡΕΕΡΣ ΝΜΑΕΕΗΟΌΟΡΕ, 

ΑΥΕ, ΜΑΕΒΙΑ ΤΙΑΝΒΕ. 

α1ΑΞΘαάΟΥΥ: 263, ΑΚαΝΥΙΕ  ΘΤΕΕΕΤ. 

ΟΑΜΒΕΙΥ(Ε: ΡΕΒΙΝΤΕΡ ΒΥ ςῬ. ἹΠ. ΟΙ.ΑΥ, Μ.Α. ΑΝΏ 560Ν5, ΑΤ ΤΗΕ ὈΝΙΝΕΕΘΙΤΥ ΡΚΕΣΣ. 

ΑΝ μμὐώσεέώιώ κοό-- 4 



ΤΗΕ ΚΕΝΙ5ΕΡ ΝΕΚΡΙΟΝ ΟΕ 

ο". ΝνΕΗΝΤΕΤΑΜΕΝΤ. 
6µεαρ εἠήίος 0 15ε {η Φεᾖοοῦς. 

τι.  Νοπρατεί] (Ύρε, 321ΠΟ, Ρεῖσες {ποπι -/6 

2. Ἑτενίετ ἴΥρο, Ιόπιο. ἆο. 1/- 

3. Τοηβ Ῥτίπιε ἴγΡρε, ὄνο. ἆο. 1/6 

ΕΗΙΒΚΑΕΚΥ ΕΡΙΤΙΟΝΣ. 

4. ῬΡῖσα ἴγρε, Ώεπιγ ὄνο. Ρτῖοες Ίοπι δ/- 

5. Ῥίοα ἴγρε, Ἐογα] ὀνο. ᾳο. 12/6 

ΤΗΕ ΡΑΚΑΙΙΕΙ, ΝΕΝ ΤΕΖΤΑΜΕΝΤ. 

πνίης ἴε Αιιογϊδεά απἀ ἘΕενίδεά Ὑειδίοης δἱάᾳε ὮΥ 5ἱἀ8. 

6. Ῥεαι] ἴΥΡε, Ι6πιο. (Ῥοεκεί Εάῑίοιπ) Ρτῖοες Ποπ 1/6 

7. ΜΙπίοη ἴγΡε, ὄνο. ἆο. 4/6 

δ. Τους Ῥτίππετ ἴΥΡρε, 41ο. ἆο. 7/6 

ΟΤΟΡΕΝΤ ΙΔΕΑΕ  ΡΑΡΕΚ ΕΡΒΡΙΤΙΟΝ. 

ϱ. ΜΙπίοη (ΥΡρε, «τΟΝΏ 41ο. Ρτίοες ποπ 1ο/ό6 

ΑΗ ΕαἀΠίοηπςθ οἵἳ ἴπο ΡαπαΙ16Ι Νον Τοβδίαπιεηῖ οογγεθροπά ρα6ο Του 

ρ86θ ΜΨΙΤΠ Θθ8οΗ οἴποι, 

ΤΗΕ ΡΑΚΑΙΙΕΙ, ΝΕ ΤΕΞΖΤΑΜΕΝΤ, «άτοεκ απάἁ 
Ἐπρβ]δῃ. ΤΠε (τεε]ς Τεχί εἀτίεά ὮΥ {πε Ἐεν. Ε, Η. Α. ΘΟΕΙΝΕΝΕΕ, 

Μ.Α., Τ1.Ὀ., απὰ Ρηπιεά οἩἨ αἰίετηαίε Ῥαρδες υγ πε Ἐπρ]δα 
Ῥατα]]εὶ ΜΙπίοη Εάῑίοη οἱ {πε Ἐενίδεά Ὑειδίοῃ. ἳ 

ΜΙπΠίοΏ ἴγρε, ΟΤΟΝΏ ὄνο. Ρτῖοςς ἴοπι 12/6 

ΤΗΕ ΝΕΝ ΤΕΞΟΤΑΜΕΝΤ ΙΝ αξκΕΕΕΚ, αοοοτάϊίπρ {ο 

ἴπε Τοχί {ο]]οναά ἵωπ {πε Αιίποτιδεά Ὑεδίοη ντα ἴἩα νατια(ίοης 

αἀορίεά ἵπ (πε Ἐενίσεά Ἰετοίοη. Ἐαϊιεά ὮΥ ἴπε Ἐεν. Ε. Η. Α. 

ΒΟΕΙΥΕΝΕΕ, Μ.Α., Τ1.Ὀ. 

Οτον/Ώ ὄνο. Ρρτῖοες ποπ ὄό|- 

οῥεο μες οἵ {γβε αλά οἷσε οί ῥαρες τυΜή ῥγίως δεί ον αρα {ο 

ΕΓΟΝΡΟΝ: ο. Ι. ΟΙΑΥ ΑΝΡ 50Ν», 
ΟΑΜΡΕΙΡΟΕ ὈΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΡΚΕΡΞ5 ΜΑΚΕΗΟΌῦΣΕ, 

ΑΥΕ ΜΑΕΙΑ ΤΙΑΝΕ. 



() 

ΤΗΕ ΚΕΝΙΘΕΡ ΝΕΕΒΡΙΟΝ 

ος ΤΗΕ 

ΟΙΏ ΑΝΏΌΏ ΝΕΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΕ. 

Τε ευένειί Υεηςίο ἐς {λε }οἱμί Βγοβεγίν ο {πε Ὀμέσεγκζεν οἱ. 

Οα/ογά αλά (αὐγ]άρο. 

(71ε (ιὐμόγίάςε ὅ» Οκ/ογά ΕαζΙΙομς αγε 14140771 {η γε, 45ε, ὅ- Ρο) ὴ 
ο 

ΤΠΟ {οἰιοννίπβ Εαίοηπθ οἩ ἴπο Βονίθοά Νθηθίοη οἳ Τπθ Ηο!γ α1τ 

Βἱρίο απα Νοθν Τοβίαπιοηῖ Παν Ώθ6θη αἱγθαάγ ριβρΙϊθηθά απαά ΠΙαΥ [ 

ϱθ Παά ἵπ α Ειγθαῖ ναγἰεῖγ οἳ οἰοῖπ απάἀ Ιεαίπερ Ρἰπαίπβα οἵ αἱ! 

ΡοοΚκθεΙΙ6ΓΘ. 

1Πς ΠΟΙΥ Ε15.. 
Ν.Β. ᾖ7λε Δβεαγ{ ιόήιο., {πε ᾖόγ ιό/λο., αλά {λε {ήμίομ δυο., ὧν 

{αοβίπαῖ]ε ε{1ἱ01 αλά εΟγεΡοΜά ῥαρε Γ0Υ ῥαρε τυἰ{ζ εεῇ ο{ᾖεγ. 

6πεαρ εα{ίο Το 15ο {η ὦεᾖοοίς. 

1. Ρεατ] (Ρε, Ιόπιο. Ῥτϊσες ἴτοπι 1/6 

2.  ἘαὈγ Ρε, Ι6πιο. ἆο. 4/6 

3. ΜΙπίοη ἴΥΡρε, ὄνο. ἆο. 7/6 

4 ασε {γβρε εαι{ήο 1 016 υο 116. 

4. πια] Ῥίΐσα ἴγρε, Γπιρετία] ὄνο. Ρρτῖοες ἴοπι ᾖ18/- 

ΗΙΒΕΑΚΥ ΕΡΙΤΙΟΝΣ, 

Ιη Πνοα νοῖς. οἵ ἴπε Οἷά Τεδίαπιεηπί οη1γ, ἵπ {οι νο]απῃες. 

5. Ρἰσα (ΎΡε, Ώεπιγ ὄνο. 5 νο]ς., ρτῖοες Ίοπι 42. 

6. Ῥϊσα ἴΥΡε, Ώεπιγ 8νο. Ο]ά Τεδίαπιεηί οΠΊΥ, 4 νοὶς., ἆἀο. έτ 19. 

7. Ῥίσα ΊΥΡε, Κογαἱ ὄνο. 5 νοὶ, ἆἀο. {3 25. 64, 

δ. Ῥίσα ἵΎρε, Κογα! ὄνο. ΟΙά Τεδίαπιεηί ΟΠΙΥ, 4 νοὶ, ἆο. «Ιον. 

ΤΗΕ  ΡΑΚΑΙΙΕΙ, ΒΙΡΙΕ. 

Βεΐηρ {πο ΑΌΤΗΟΕΙΦΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ αἴγαησεά ἵπ Ῥατα]]εὶ οοἰαπιης πε 

πε ΕΕΝΙΡΕΡ ΥΕΚΕΡΙΟΝ. 
ο. ΜΙπίοη ΎΡ6, ΟΧΟΝΏ 4ΐο. Ρτῖοες» ποπ {ἱ 69. 

ΤΟΝΡΟΝ: ο. 1]. ΟΙΑΥ ΑΝΡ ΜΟΝ, 

ΟΑΜΒΕΙΡΟΕ ὈΝΙνΕΕΘΙΤΥ ΡΚΕΘ5 ΜΑΚΕΗΟΌΟΣΕ, 
ΑΝΕ ΜΑΕΙΑ 1ΤΑΝΕ. 





ΤΗΕ  ΚΕΝΙΡΘΕΡ ΝΕΒΡΙΟΝ 

οΕ ΤΠΕ, 

ΟΙΏΩ ΑΝΟ ΝΕΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΕ. 

74ε Λουλνεί Ιεγςέο ὃς ἐλε οἱ Ὦγοβεγύ ο {πε ηέυεγφέέοο οί 

Οα/ογά απά (α)ηὐγίάςε, 

(711 6ιόγίάσε δ- Ο/ογά Εάῑδίος αγε 1:10 {η 7γβε, δέσο, ὃ- Ῥγήρο,) 

ΤΗ ΤοΙΙονίπςβ ΕαΠῑίοπθ οὗ ἴπο Βονίθεά ὙΝουθίοη οἳ Τπθ Ηοίγ 

ΒἱΟἱ6 απα Νον Τοβδίαπιοηῖ Πανο θ6εη αἰγθαάγ ριβρΙίθῃθοά απαά ΠΊαΥ 

ϱθ Πααά ἵπ α Εβνθοαῖ ναρἰθῖγ οἳ οἰοίη απά Ιθαίπει ρἰπάίπβο οἵ αἱ! 

Ροοκβε[ΙεΓθ. 

1ΠΕ ΠοΟοΙΥΧ ΒΙ8. 
Ν.Β. Τε Βεαγέ ιό2ο., ἐλε Δόγ ι6)πο., αλά {λε ΓήΗἱοῃ δυο., ανε 

{αοβἱ1118 ο41ο)15 αλ εοΥγἐΦῥοΜ ῥαρε ΓοΥ ῥαρε τυἰέῇ εοᾷ ο{ᾖον. 

6λεαβ ει ήήοη Τον Ίε μμ «δεᾖοού». 

1.  Ρεατ] ἴΥρε, Ιόπιο. Ρεΐοες οπι 1/6 

2.  ἘιΙΡΥ (ΥΡρε, Ιόπιο. ἆο. 4/6 

3. ΜΙπίοη ἴΥΡρε, ὄνο. ἆο. 7/6 

4 ἰωήσε {νε ει {ο 11 01ο Ὁυο16. 

4. Ῥπια]] Ῥίΐσα ἴγρε, Ἱπιρετία] 8νο. ρτίσες ποπι ᾖ18/- 

ΙΗΙΒΚΑΚΥ ΕΡΙΤΙΟΝΣ, 

Ιη Πνε νο]. οἵ ἴπε Οἷά Τεδίαπιεηί οΏ1γ, ἵπ {οι νο]Ιπῃες, 

5. ΡῬῖσα Ρε, Ώεπιγ 8νο. 5 νο]ς., Ρρτῖοες ποπι 2. 

6. Ῥϊοα ρε, Ώεπιγ ὃνο. Ο]ά Τεδίαπιεηί οΠΙΥ, 4 νοῖ, ἆο.  {ἱ 125. 

7. Ῥίσα ἴΥΡε, Εογαἱ ὄνο. 5 νοῖδ. ἆἀο. 43 25. 64, 

δ. Ρΐοα (ΥΡρε, Ἐογαί ὄνο. ΟΙά Τεδίαπιεηί οΠΙΥ, 4 νοὶ., ἆο. 1ο. 

ΤΗΕ ΡΑΚΑΙΙΕΙ, ΒΙΡΙΕ. 

Βεϊηρ {πε ΑὐΤΗΟΒΕΙΡΕΡ ΎΕΕΡΙΟΝ αιταησεά ἵπ Ῥατα]]εὶ οοαπης ΥΠ 

ἴπε ἘΕΕΝΙΡΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 
ο. Μἰπίοη (ΥΡθ, ΟτονΏ 4ΐο. Ῥτῖος» ποπ {ἱ 6». 

ΤΟΝΡΟΝ: ο. ]. ΟΙΑΥ ΑΝΡ ΜΟΝ», 

ΟΔΜΒΕΙΡΟΕ ὈΝνΙνΕΕΡΙΤΥ ΡΕΕΡΞ ΝΑΚΕΗΟῦΡΕ, 
ΑΝΕ ΜΑΕΙΑ ΤΑΝΕ. 

ιά 
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